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Ievads 

Cienījamie Ventspils pašvaldības publiskā 
pārskata lasītāji! 

Ventspils pilsētas pašvaldībai vienmēr bijis svarīgi 
nodrošināt efektīvu pašvaldības dialogu ar Vents-
pils iedzīvotājiem, tāpēc arī šogad pie Jums nonāk 
jau desmitais Ventspils pašvaldības sagatavotais 
publiskais pārskats. Līdz ar šo pārskatu nododam 
Jūsu vērtējumam 2010.gadā pašvaldībā paveiktā 
atspoguļojumu daţādās pašvaldības darbības jo-
mās, pašvaldībai uzticēto funkciju izpildē – finan-
šu resursu pārvaldībā, infrastruktūras izveidē un 
pilsētas labiekārtošanā, jaunu darba vietu piesais-
tē un izveidē, īstenotajiem un plānotajiem investī-
ciju projektiem, pašvaldības sniegtajiem pakalpo-
jumiem, pašvaldības komunikācijā ar sabiedrību 
un būtiskākajiem pašvaldības plāniem 
2011.gadam.  
 
 2010.gads Ventspils pilsētai bija īpaši nozī-
mīgs, jo tas bija Ventspils pilsētas 720.jubilejas 
gads. Pilsētas jubilejas gadā Ventspils un ventspil-
nieki saņēma vairākas nozīmīgas dāvanas – ma-
zajiem ventspilniekiem bija iespējams uzsākt mā-

cības jaunuzceltajā bērnudārzā „Bitīte", skolēniem 
– atrast sev noderīgas interešu izglītības nodarbes 
rekonstruētajā Ventspils Jaunrades namā, kurā 
atrodas arī Baltijā modernākais un Latvijā lielākais 
digitālais planetārijs un observatorija, savukārt 
daudzu iemīļotais Piejūras brīvdabas muzeja Maz-
bānītis no 2010.gada augusta sāka vizināt pasa-
žierus no Jūrmalas parka līdz pat Piedzīvojumu 
parkam. Īpašu svētku sajūtu daudziem ventspil-
niekiem radīja kopīgi sasniegtais Ginesa pasaules 
rekords, izveidojot pasaulē garāko ziedu paklāju. 

Savukārt īsta pirmo Ziemassvētku dāvana bija 
rekonstruētā paceļamā Ventas tilta atklāšana.  
 
 Savukārt, 2011.gads ir iezīmējies ar nozī-
mīgiem ielu rekonstrukcijas darbiem – turpinās 
investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Ventspilī III kārta”, kuras laikā šogad plānots re-
konstruēt vairāk nekā 50 ielu posmus. Tāpat tur-
pinās jaunu veloceliņu izveide Ventspilī – līdz 
2011. gada beigām plānots izbūvēt jaunus veloce-
liņus 22 km garumā abos pilsētas krastos. Turpi-
nās darbs pie Ventspils Profesionālās vidusskolas 
– Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruk-
tūras attīstības projekta, kas paredz esošā mācību 
korpusa rekonstrukciju, dienesta viesnīcas korpu-
sa jaunbūves izbūvi un mācību aprīkojuma iegādi, 
un Livonijas pils kompleksa rekonstrukcijas. Uz-
sākts darbs arī pie jaunas poliklīnikas būvniecības.  
 
 Šobrīd jau paveiktais un plānotais nebūtu 
iespējams, ja nebūtu ticības darbam, ko ikdienā 
darām, un vēlmes tiekties pēc pilnības. Savā dar-
bā esam izvirzījuši augstus mērķus un mācījušies 

no labākajiem pasaulē, iegūtās prasmes un zinā-
šanas iemiesojot pilsētā. Pašvaldības paveiktā 
galvenie vērtētāji esat jūs, ventspilnieki! Paldies, 
ka neesat vienaldzīgi, interesējaties par aktuālā-
kajām norisēm Ventspilī un aktīvi pauţat par pil-
sētā notiekošo un pilsētai svarīgiem jautājumiem 
savu viedokli! Ceram uz tikpat aktīvu sadarbību 
arī turpmāk! Veidosim mūsu pilsētu kopā!  
 
 

Ventspils pilsētas dome 
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Pamatinformācija 

 Ventspils pilsētas pašvaldība ir Ventspils 
pilsētas vietējā pārvalde, kas ir publisko tiesību 
subjekts un realizē atvasinātas publiskas personas 
funkcijas Ventspils pilsētas administratīvajā terito-
rijā. Pašvaldība 2010.gadā darbojās saskaņā ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Ventspils 
pilsētas pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar 
2007. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 144), likumu 
„Par pašvaldībām” un citiem spēkā esošajiem nor-
matīvajiem aktiem. 
 
 Ventspils pilsētas pašvaldība pilda likumā 
―Par pašvaldībām‖ un citos likumos noteiktās fun-
kcijas un pārvaldes uzdevumus. 
 
 Ventspils pilsētas pašvaldības galvenie dar-
bības virzieni un mērķi noteikti Ventspils pilsētas 
attīstības programmā 2007.-2013.gadam 
(apstiprināta ar Ventspils pilsētas domes 
2008.gada 17.marta lēmumu Nr.71).  Ņemot vērā 
iepriekš neparedzētu situācijas attīstību gan glo-
bālā, gan nacionālā mērogā un šo izmaiņu ietekmi 
vietējā mērogā, gan arī valsts politikas izmaiņas, 

lai noteiktu pilsētas nākotnes redzējumu laikā, 
kad jāuzsāk valsts attīstības plānošana nākama-
jam periodam, Ventspils pilsētas pašvaldība ir 
izstrādājusi jaunu plānošanas dokumentu - Vents-
pils pilsētas attīstības virzieni līdz 2020.gadam, 
kurā ir integrēta aktualizēta iepriekšminētā Vents-
pils pilsētas attīstības programma 2007.-
2013.gadam. Jaunais apvienotais plānošanas do-
kuments „Ventspils pilsētas attīstības virzieni līdz 
2020.gadam un aktualizētā Ventspils pilsētas at-
tīstības programma 2007.-2013.gadam” ietver 
pašvaldības un sabiedrības nākotnes redzējumu 
par pilsētas attīstību (vīzija), kā arī tas ir  pamats 
pašvaldības budţeta sastādīšanai, projektu izstrā-
dei, visa veida investīciju piesaistei, tai skaitā, 
valsts un ES fondu atbalsta plānošanai, un ārval-
stu un vietējo privāto investīciju piesaistei. 
 Saskaņā ar minēto jauno dokumentu, 
Ventspils pilsētas nākotnes vīzijā paustā pilsētas 
nākotnes redzējuma īstenošanai kā galvenais virs-
mērķis ir noteikts: iedzīvotāju skaita palielināša-
nās pilsētā.  Lai to sasniegtu, ir nosprausti trīs 
savstarpēji saistīti un papildinoši mērķi saistībā ar 
katru no pilsētas dzinējspēkiem:  
- sabiedrība  -  skaitliski augoša izglītota, radoša, 
aktīva, veselīga, ģimeniska, labklājīga un integrē-
ta sabiedrība; 

- pilsētvide - ērta, droša, pievilcīga un vidi sau-
dzējoša dzīves un darba telpa; 
- ekonomika - pilsēta ar augošu daudznozaru, 
sabalansētu un daudzveidīgu ekonomiku un attīs-
tītu TEN-T transporta sistēmā integrētu brīvostu 
 
 Likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju 
izpildei Ventspils pilsētas pašvaldībā ir izveidotas 
sekojošas pašvaldības iestādes : 

 Ventspils pilsētas dome (kā pašvaldības pārval-

des struktūrvienība); 

 Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde; 

 Ventspils muzejs; 

 Ventspils bibliotēka; 

 Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs; 

 Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests; 

 Komunālā pārvalde; 

 Ventspils pilsētas pašvaldības policija; 

 Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde; 

 Ventspils Digitālais centrs. 

 Pašvaldībā ir izveidota Ventspils pilsētas 
bāriņtiesa, kas darbojas Ventspils pilsētas domes 
Sociālā dienesta pārraudzībā, izņemot tās darbību 
Bāriņtiesu likumā noteiktās kompetences ietvaros.  
  Ventspils pilsētas pašvaldība, pildot norma-
tīvajos aktos noteiktās pašvaldības funkcijas, 
sniedz pašvaldības klientiem un sabiedrībai kopu-
mā daţādus pakalpojumus, no kuriem būtiskākie 
ir : 
Publiskie pakalpojumi – normatīvajos aktos 
noteiktie materiālie vai nemateriālie labumi, ko 
pašvaldība piedāvā fiziskām un juridiskām perso-
nām dažādās nozarēs, lai nodrošinātu sabiedrības 
vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā 
  Ventspils pilsētas pašvaldībā publiskos pa-
kalpojumus pārsvarā nodrošina pašvaldības iestā-

des – piemēram, izglītības, kultūras, sporta, soci-
ālās aprūpes, teritorijas uzturēšanas un apsaim-
niekošanas un citās nozarēs. Atsevišķus publiskos 
pakalpojumus sniedz pašvaldības izveidotas kapi-
tālsabiedrības, piemēram, ūdensapgāde un kanali-
zācija, siltumapgāde, atkritumu apsaimniekošana, 
veselības aprūpe, sabiedriskā transporta pakalpo-
jumi. 
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 Komercpakalpojumi – šie pakalpojumi neiz-
riet no pašvaldības funkcijām vai uzdevumiem un 
kuri sabiedrībai ir pieejami brīvā tirgus apstākļos, 
un tos sniedz par samaksu 
Bieţākie pakalpojumi : dokumentu pavairošanas 
pakalpojumi (kopēšana, drukāšana), skenēšana, 
faksa nosūtīšana, interneta un datora izmantoša-
na, telpu un aprīkojuma iznomāšana. 
 
Starpiestāţu pakalpojumi – ir saistīti ar iestāžu 
savstarpējo sadarbību noteiktu pašvaldības vai 
valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu veikšanā, 
vai kuru rezultāts ir nepieciešams tikai citas iestā-

des funkciju vai uzdevumu izpildei vai tās pakal-
pojumu nodrošināšanai 
Šādus pakalpojumus sniedz vairākas pašvaldības 
iestādes, piemēram, Izglītības pārvalde veic citu 
pašvaldību administratīvajā teritorijā deklarēto 
audzēkņu apmācību Ventspils pilsētas vispārizglī-
tojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, 
Ventspils Digitālais centrs nodrošina skolotāju un 
bibliotekāru atbalsta centra pakalpojumu un infor-
māciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu citām 
pašvaldībām, Ventspils bibliotēka, kā reģiona gal-
venā bibliotēka, veic visu Ventspils pilsētas un 
novada bibliotēku darba koordinēšanu. 

Ventspils pilsētas apraksts 
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Ventspils pilsētas ekonomiskais raksturojums 

VENTSPILS PILSĒTAS APRAKSTS 

Ventspils pilsēta atrodas Latvijas Ziemeļrietu-
mos pie Ventas ietekas Baltijas jūrā, 189 km no 
galvaspilsētas Rīgas. Pilsētas platība ir 55,4 km2, 
un pēc iedzīvotāju skaita tā ir sestā lielākā pilsēta 
Latvijā. Vairāk kā trešo daļu pilsētas aizņem meţi 
un parki. Ventspils ir lielākais politiskais, adminis-
tratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs Zie-
meļkurzemē. Tuvākie rajonu centri – Talsi un Kul-
dīga atrodas aptuveni 60-70 km attālumā no 
Ventspils. 

PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(turpmāk – PMLP) datiem uz 2011.gada 1.janvāri 
Ventspils pilsētā, tāpat kā visās republikas pilsē-
tās, samazinājies iedzīvotāju skaits. Salīdzinot ar 
2010.gadu, tas samazinājies par 374 iedzīvotā-
jiem jeb par 0.9% 

Ventspils iedzīvotāju skaita dinamiku pēdējo gadu laikā var raksturot kā salīdzinoši stabilu pretēji iedzī-
votāju skaitam valstī kopumā, kuram ir raksturīga izteikta samazināšanās tendence. 

1.tab. 
Iedzīvotāju skaits Ventspilī un Latvijā (perioda sākumā) 

Datu avoti – LR Centrālā Statistikas pārvalde (turpmāk – CSP), PMLP 

2.tab. Iedzīvotāju vecuma grupas Ventspilī un Latvijā (%, perioda sākumā)  

Datu avoti – CSP, PMLP 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ventspils 44 017 43 806 43 544 43 299 43 088 42883 42509 

% no Latvijas 

iedz. kopskaita 1,91% 1,91% 1.91% 1,91% 1.90% 1.90% 1.90% 
Latvija 2 306 434 2 294 590 2 281 305 2 270 894 2 267 886 2 254 653 2 236910 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ventspils               

  Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 14,7% 14,3% 14,0% 13,9% 13,8% 13,9% 13,8% 

  darbspējas vecumā (15-64 g.) 64,9% 65,1% 65,9% 65,8% 66,4% 66,0% 65,7% 

  Virs darbspējas vecuma (>65 g.) 20,4% 20,6% 20,1% 20,3% 19,8% 20,1% 20,4% 

Latvija               

  Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 14,8% 14,3% 14,0% 13,8% 13,7% 13,7% 13,7% 

  darbspējas vecumā (15-64 g.) 63,9% 64,4% 65,3% 65,6% 66,2% 66,1% 65,8% 

  Virs darbspējas vecuma (>65 g.) 21,3% 21,3% 20,7% 20,6% 20,1% 20,2% 20,5% 
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Pēc PMLP datiem uz 2011. gada 1. janvāri Ventspi-
lī darbspējas vecumā bija 27 942 iedzīvotāji jeb 
65,7% no iedzīvotāju kopskaita. Par ekonomiski 
aktīviem 2010.gadā tika uzskatīti 20,8 tūkst. 
(48,9%) Ventspils iedzīvotāju, kamēr valstī kopumā 
par ekonomiski aktīviem tika uzskatīti 1133,1 tūkst. 
(50,7%) iedzīvotāju. 

Galvenās tendences iedzīvotāju nacionālajā sastā-
vā gan Ventspils pilsētā, gan valstī kopumā ir šādas: 

 latviešu īpatsvara pieaugums (par 0,1-0,3% 

punktu gadā). Pieaugumu ietekmē gan 
dzimstība latviešu ģimenēs (kas ir augstāka 
par vidējo), gan iebraucēju skaits no apkār-

tējiem rajoniem (tajos latviešu īpatsvars ir 
ap 90%). 

 krievu tautības iedzīvotāju īpatsvara sama-

zināšanās (Ventspilī un valstī vidēji par 0,2-
0,3% punktiem ik gadu). Samazinājumu 
ietekmē gan emigrācija, gan ļoti zemā 
dzimstība šo tautību iedzīvotāju vidū. 

 Ukraiņu, baltkrievu, poļu un čigānu tautības 

īpatsvara stabilitāte; 

 citu tautību iedzīvotāju īpatsvara pieau-

gums (galvenokārt imigrācijas dēļ). 

Ventspils pilsētas apraksts 

3.tab. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Ventspilī un Latvijā (%, gada sākumā) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ventspils               

      latvieši 53,7% 53,9% 54,1% 54,4% 54,6% 54,9% 55,0% 

      krievi 30,3% 30,1% 29,8% 29,6% 29,3% 29,0% 28,8% 

      ukraiņi 5,0% 5,0% 4,9% 4,9% 4,8% 4,8% 4,7% 

      baltkrievi 4,8% 4,8% 4,7% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 

      čigāni 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

      poļi 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

      citas tautības 2,4% 2,4% 2,7% 2,7% 2,9% 3,1% 3,2% 

Latvija               

      latvieši 58,8% 59,0% 59,0% 59,2% 59,2% 59,4% 59,5% 

      krievi 28,6% 28,5% 28,3% 28,0% 27,8% 27,6% 27,4% 

      baltkrievi 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,5% 

      ukraiņi 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

      poļi 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 

      lietuvieši 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

      citas tautības 2,3% 2,4% 2,7% 2,9% 3,2% 3,4% 2,3% 

Pēc CSP datiem 2009.gadā Ventspils pilsētā pa-
matdarbā bija nodarbināti 14,7 tūkst. strādājošo. 
Salīdzinot ar 2008. gadu, tas ir par 13,6% mazāk. 
Savukārt, privātajā sektorā bija nodarbināti 67,3%, 
bet sabiedriskajā – 32,7% pilsētā strādājošo. 

Sākot no 2004.gada sākuma, bezdarbam pilsētā ir 
noteikta tendence samazināties un 2008.gada 
1.jūnijā tas bija 3,5% no ekonomiski aktīvajiem ie-
dzīvotājiem. Taču sākot ar 2008.gada 2.pusgadu 
Ventspils pilsētā, sakarā ar pasaules, tajā skaitā 
Latvijas, ekonomisko lejupslīdi, bezdarba līmenis 
strauji pieauga. Nodarbinātības valsts aģentūras 
(turpmāk– NVA) apkopotie statistiskie dati liecina, 
ka 2010.gada beigās bezdarba līmenis Ventspils 
pilsētā sasniedza 12,0% no ekonomiski aktīvo iedzī-
votāju skaita jeb 2552 personas.  

Datu avoti – CSP, PMLP 

1.att. 

Bezdarba līmenis pārskata perioda beigās Latvijā un 

Ventspilī 

Datu avots – NVA 
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Ventspils pilsētas apraksts 

Pēc NVA datiem Ventspils pilsētā bezdarba līmenis 
2010.gada beigās, salīdzinot ar 2009.gada beigām, 
samazinājis par 2,1 procentpunktiem jeb par 318 
cilvēkiem.  

Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināša-
nas un bezdarba mazināšanas pasākumus Ventspils 
pilsētā, kā arī lai nodrošinātu ar iztikas līdzekļiem 
personas bez ienākumiem, Ventspils pilsētas dome 
piedalās aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība 
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba 
devējs ir pašvaldība” īstenošanā (Eiropas Sociālā 
fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu no-
drošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai” Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001). 
Laika posmā no 2009.gada 15.septembra līdz 
2011.gada 31.decembrim Ventspils pilsētas pašval-
dība darba praktizēšanu nodrošina 987 no jauna 
izveidotās darba praktizēšanas vietas, kas rada soci-
ālo labumu sabiedrībai. Uz 2011.gada 01.maiju dar-
ba praktizēšanā, tajā skaitā Ventspils teritorijas lab-
iekārtošanas darbos un vecu cilvēku un invalīdu 
aprūpē, tika iesaistīti 1558 bezdarbnieki. 

Lai sekmīgi īstenotu Ventspils pilsētas skolēnu 
nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā, snieg-
tu viņiem iespēju paaugstināt praktiskās darba ie-
maņas un finansiāli atbalstītu bērnus un jauniešus, 
2010.gadā Ventspils pilsētas dome īstenoja skolēnu 
nodarbinātības programmu. Pateicoties darba devē-
ju atsaucībai, daţādos darbos tika iesaistīti 292 
Ventspils skolu jaunieši no trūcīgām un mazturīgām 
ģimenēm, bāreņi, invalīdi vecumā no 13 līdz 19 ga-
diem. Jaunieši tika iesaistīti pilsētas teritorijas sa-
kopšanas un apzaļumošanas darbos, palīgdarbos 
tirdzniecībā, skolu teritorijas un telpu sakopšanas 
darbos pirms jaunā mācību gada. 

Lai veicinātu pašnodarbināto skaita pieaugumu un 
līdz ar to mazinātu sociālo spriedzi, 2010.gadā 
Ventspils pilsētas dome, piesaistot Ventspils Augst-
skolas pasniedzējus, organizēja bezdarbnieku apmā-
cību semināru „Attīstības programma biznesa uzsā-
cējiem”. Šim pasākumam pašvaldības līdzfinansē-
jums sastādīja Ls 1’300,00 apmērā (Ls 43,33 uz 
vienu dalībnieku). Kopumā tika saņemti 33 pieteiku-
mi dalībai Attīstības programmā. Savukārt, pēc 
1.etapa tika atlasīti 26 dalībnieki, kas rakstiski no-

formulējuši savu biznesa ideju. 2.etapu pabeidza 22 
dalībnieki, kuri saņēma sertifikātu par apmācībām 
„Biznesa plānošana un vadība”. Programmas dalīb-
nieki programmu atzinuši par sev noderīgu, praktis-
ku, veicinošu praktisku izpratni par privāto biznesu, 
tā plānošanu un uzsākšanu.   

Iedzīvotāju materiālā labklājība ir svarīgs tautas 
attīstības aspekts. Priekšnosacījumi strādājošo ienā-
kumu kāpumam ir uzņēmējdarbības attīstība un 
jaunu labi apmaksātu darba vietu radīšana.  Pēc 
CSP datiem mēneša vidējā bruto darba samaksa 
Ventspils pilsētā 2010.gadā bija 522 lati un, salīdzi-
not ar iepriekšējo gadu, tā pieauga par 3 latiem jeb 
0,6%. Latvijas vidējo tā pārsniedz vidēji par 8,1%.  

2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, par 27 latiem 
jeb 5,7% samazinājās mēneša vidējā darba samak-
sa Ventspilī sabiedriskajā sektorā. Tajā pat laikā 
mēneša vidējā darba samaksa palielinājās privātajā 
sektorā (+31 Ls jeb 5,6%). 

 Saskaņā ar Valsts Sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (turpmāk – VSAA) datiem, 2010.gadā 
Ventspils pilsētā vidējā apdrošināšanas iemaksu 
alga sasniedza 474 Ls mēnesī (Latvijas vidējo tā 
pārsniedz vidēji par 17,3%), ieņemot 1.vietu starp 
Latvijas lielajām pilsētām. 2010.gadā ventspilnieku 
vidējā apdrošināšanas iemaksu alga samazinājusies 
par Ls 2 jeb par 0,4% attiecībā pret 2009.gadu vi-
dējo algu. 

Bezdarba līmenis Latvijā un lielākajās republikas  

pilsētās, %  

Datu avots – NVA 

Datu avots – CSP 

3.att. 

Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Latvijā un 

Latvijas lielākajās pilsētās, Ls/mēnesī  

4.att. 

Datu avots – CSP 

Vidējā bruto darba samaksa Latvijā un 

Latvijas lielākajās pilsētās, Ls/mēnesī 

2.att. 
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Pēc CSP datiem lielākais Ventspils pilsētas ekono-
miski aktīvo iedzīvotāju skaits 2010.gada sākumā 
bija nodarbināts uzņēmumos, kas saistīti ar vadošo 
pilsētas nozari – transportu un sakariem (22,9%): 
kravu pārkraušanu, uzglabāšanu un tranzītu, kā arī 
uzņēmumos, kas apkalpo un nodrošina Ventspils 

ostas darbību. Savukārt, vairumtirdzniecības, ma-
zumtirdzniecības, automobiļu un sadzīves iekārtu 
remonta uzņēmumos tika nodarbināti 15,0% pilsētā 
strādājošo, rūpniecībā – 12,7%, būvniecībā – 
11,7%.  

Ventspils pilsētas apraksts 

Darbinieku skaita īpatsvars pamatdarbā pa nozarēm Ventspilī 2010.gada sākumā 

5.att. 

Datu avots – CSP 

Kopš 2003.gada pamatdarbā nodarbināto skaits rūp-
niecībā Ventspils pilsētā ir pieaudzis no 1500 līdz 2000 
darbiniekiem 2010.gada sākumā. Rūpniecībā nodarbi-
nāto skaits svārstās ap 13% no kopējā darbinieku 
skaita. 2010.gada sākumā kopā apstrādes rūpniecībā 
nodarbināts 1413 cilvēku.  

 
Vidējā ventspilnieka portretu parāda šādi rak-

sturlielumi: 

○ 40,3 gadus vecs ar vispārējo vidējo izglītību 

○ dzīvo ģimenē kopā ar 1,5 cilvēkiem 

○ audzina 0,5 bērnus 

○ precējies 

○ ir mājsaimniecības galva vai tā (tās) laulātais 

○ Latvijas Republikas pilsonis 

○ dzimis Latvijā 

○ pēc tautības latvietis vai krievs 

○ prot vidēji 1,9 valodas (galvenokārt latviešu un 

krievu) 

○ strādā pilnas slodzes algotu darbu kā algots darbi-

nieks 

○ strādā transportā, tirdzniecībā vai būvniecībā 

○ saņem 471 Ls mēnesī (bruto)  

○ dzīvo pašvaldībai vai privātīpašniekam piederošā 

labiekārtotā dzīvoklī 50 un vairāk dzīvokļu ķieģeļu 
mājā, kura ir celta laikā no 1961. līdz 1980.gadam 

○ izmanto dzīvojamo platību 24,9 m2 apmērā un 

1292 m2 pilsētas teritorijas 

○ pieder 0,3 vieglās automašīnas un gada laikā ir 

liecinieks 0,004 ceļu satiksmes negadījumiem 

○ gadā patērē 4,1 MWh siltumenerģijas 

○ gadā saņem Ls 257 Eiropas struktūrfondu, valsts 

un pašvaldības budţeta finansējumu kā investīci-
jas infrastruktūrā, kā arī Ls 54,54 valsts un paš-
valdības sociālajos pabalstos 

○ gadā pārkrauj 584 tonnu kravu 

○ gadā izlasa 11 no bibliotēkām paņemtos iespied-

darbus 

○ gadā 0,2 reizes nonāk slimnīcā, kur pavada vidēji 

9 dienas 

○ gadā cieš no 0,02 noziegumiem un 0,004 uguns-

grēkiem 
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VENTSPILS EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS 

Pilsētā radītais iekšzemes kopprodukts 

Ventspils ir ceturtais lielākais ekonomiskais 
centrs valstī.  

Laika periodā no 2003.-2005.gadam Ventspilī 
bija vērojama izaugsme, pieaugot iekšzemes kop-
produkts (turpmāk tekstā – IKP) ik gadu vidēji par 
16.4%, tai skaitā 2005.gadā par – 19.4%. Galve-
nais izaugsmes stimuls iepriekšējos periodos bija 
būtisks iekšējā pieprasījuma palielinājums. Būtiski 
pieauga kā privātais patēriņš, tā investīcijas.  

Kopš 2006.gada Ventspilī izaugsmes tempi ir 
sākuši samazināties. Galvenie ekonomiku ietekmē-
jošie iemesli ir straujš iekšējā pieprasījuma kri-

tums un pasaules ekonomikas izaugsmes tempu 
samazinājums. Ventspilī IKP kopapjoms 2007.gadā 
sasniedza Ls 327,9 milj.   

Neskatoties uz to, ka Ventspils iedzīvotāju īpat-
svars Latvijas iedzīvotāju kopskaitā ir mazāks par 
2%, pilsētā radītā IKP īpatsvars valsts kopējā iekš-
zemes kopproduktā 2007.gadā bija 2,2%. Attiecīgi 
uz vienu iedzīvotāju 2007.gadā Ventspils IKP bija 
1,2 reizes (Ls 7530) augstāks nekā Latvijā kopumā 
(Ls 6493). Ventspils IKP īpatsvars Kurzemes reģi-
onā 2007.gadā bija 21,6%, relatīvo rādītāju uz 
vienu iedzīvotāju pārsniedzot 1,5 reizi. 

Pēc CSP datiem 2008.gadā salīdzinājumā ar 
2007.gadu pievienotā vērtība (turpmāk tekstā – 
PV) gan Latvijā kopumā gan Kurzemes reģionā 
palielinājās attiecīgi par 11,2% un 12,9%. Kurze-
mes reģionā vislielākais PV pieaugums bija ieguves 
rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē (110,5%), 
savukārt vislielākais kritums – sabiedrisko, sociālo 
un individuālo pakalpojumu nozarē (98,5%). 

Ja ilgu laiku Ventspils pilsētas ekonomikā bija 
izteikta vienas nozares dominante, tad pēdējos 
gados ir izmaiņas. Joprojām pilsētas nozīmīgākā 

nozare ir ar ostu saistītais transports un uzglabā-
šana (pēc pievienotās vērtības, pēc strādājošo 
skaita), taču tās īpatsvars pēdējos desmit gados 
mazinājies, bet rūpniecības apjoms un īpatsvars 
palielinājies, kā arī pakalpojumu sektors būtiski 
attīstījies. Šobrīd pilsētas ekonomiku pamatoti var 
vērtēt kā daudznozaru ekonomiku. 

Ventspils pilsētas apraksts 

IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā, Kurzemes    
reģionā un Ventspilī 

PV Latvijā un Kurzemes reģionā 2005. un 2008.gadā 

Datu avots – CSP 

Datu avots – CSP 

6.att. 

Pievienotās vērtības struktūra pa nozarēm Ventspilī, % 

 
Datu avots – CSP 

Nozares 2000. 2007. 

Lauksaimniecība, meţsaimniecība. Zvejniecība 14,4 1,9 

Ieguves rūpniecība. Apstrādes rūpniecība. Elektroenerģija, gāze un ūdens apgāde 3,6 6,7 

Būvniecība 
20,8 16,7 

Tirdzniecība, auto, sadzīves iekārtu remonts 
6,6 10,6 

Viesnīcas, restorāni 
0,6 0,7 

Transports, uzglabāšana, sakari 
53,1 32,6 

Finanšu starpniecība. Operācijas ar nekustamo īpašumu 
3,7 14,4 

Valsts pārvalde. Izglītība. Veselība un sociālā aprūpe. Pārējie pakalpojumi 
10,2 16,4 

4.tab. 

7.att. 
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Apstrādes rūpniecība Ventspils pilsētā 

 Saskaņā ar CSP datiem 2007.gadā rūpniecī-
bas nozare (kopā ar elektroapgādi, ūdensapgādi) 
pilsētas pievienotajā vērtībā veido 6,7% (valstī 
tikai rūpniecības īpatsvars 2007.gadā bija 11,7 %, 
elektroapgādei, ūdensapgādei – 2,2% pievienotājā 
vērtībā, 2009.gadā – 9,9% un 3,6% ). Rūpniecības 
nozares īpatsvars pilsētas ekonomikā palielinās 
(2000.gadā nozares īpatsvars pilsētas pievienotajā 
vērtībā bija 2,4%). Rūpniecība no 2004. gada, kad 
Latvija iestājās Eiropas Savienībā, ir visdinamiskāk 
augošā Ventspils pilsētas ekonomikas nozare. 

 Pēc CSP datiem 2010.gadā Ventspils pilsētā 
saraţota apstrādes rūpniecības produkcija par 57,3 
milj. Ls. Salīdzinot ar 2009.gadu apstrādes rūpnie-
cības produkcijas izlaides apjoms samazinājies par 
3,7 milj. Ls jeb par 6,1%. 

Ventspils izlaides īpatsvars Latvijas rūpniecības 
izlaides kopsummā 2010.gadā veidoja 1,8% 
(2009.gadā – 2,2%, 2005.gadā – 0,4%). 
2010.gadā pēc apstrādes rūpniecības apjoma re-
publikas pilsētu grupā Ventspils ierindojās ceturta-
jā vietā aiz Rīgas, Liepājas un Daugavpils.  

 Savukārt, saraţotās apstrādes rūpniecības 
produkcijas realizācijas apjoms Ventspilī 
2010.gadā sasniedza 63,5 milj. Ls. Salīdzinot ar 
2009.gadu, tas palielinājies par 8,4%.  

Rēķinot uz 1 iedzīvotāju, 2010.gadā Ventspils 
pilsētā saraţota apstrādes rūpniecības produkcija 
Ls 1349 apmērā. Salīdzinot ar 2009.gadu, apstrā-
des rūpniecības produkcijas izlaide uz 1 iedzīvotāju 
Ventspilī samazinājās par 5,3%. 

 Kopš 2005.gada, 2009.gadā apstrādes rūp-
niecības produkcijas izlaide uz 1 iedzīvotāju Vents-
pilī pārsniedza Latvijas vidējo rādītāju. 

Republikas pilsētu grupā pēc apstrādes rūpnie-
cības apjoma uz 1 iedzīvotāju Ventspils ierindojas 
trešajā vietā aiz Liepājas un Rīgu 

 Saskaņā ar CSP datiem 2010.gadā eksporta 
īpatsvars ir 78,1% no Ventspils pilsētā realizēta-
jām pašraţotajām precēm. Savukārt, vietējā tirgū 
realizēto pašraţoto preču īpatsvars ir 21,9%.  

Par lielākajām apstrādes rūpniecības nozarēm 
Ventspilī uzskatāmas šādas nozares: 

○ Pārtikas produktu ražošana; 

○ Kokapstrāde; 

○ Metālapstrāde, mašīnbūve. 

 
Bez tam apstrādes rūpniecības sektorā ietilpst 

elektronika, zvejniecība un zivju pārstrāde, un 
naftas un ķīmijas pārstrāde.  

Uzľēmumi Ventspils pilsētā 

2009.gadā Ventspils pilsētā tirgus sektorā bija 
1869 ekonomiski aktīvās statistikas vienības – 823 
komercsabiedrības, 260 individuālie komersanti, 
18 zemnieku un zvejnieku saimniecības un 768 
pašnodarbinātās personas. Bez tam pilsētā darbo-
jās arī 154 fondi, nodibinājumi, biedrības, 5 valsts 
budţeta iestādes un 10 pašvaldības budţeta iestā-
des. 

Sadalījumā pēc juridiskā statusa dinamikas 
analīze liecina, ka pa gadiem visstraujāk palielinās 

pašnodarbināto personu skaits. Te gan jāatzīmē, 
ka ne vienmēr tas nozīmē ekonomiskās aktivitātes 
palielināšanos, bet reizēm tas ir saistīts ar līgumat-
tiecību starp darba devēju un darba ņēmēju izmai-
ņām.  

 2009.gadā Ventspils pilsētā pēc lieluma 1,6 
tūkstoši jeb 88,3% vienību ir klasificējamas kā 
mikro vienības un to skaits un īpatsvars palielinās 
visstraujāk. 9,0% ir mazie uzņēmumi, 2,1% - vi-
dējie un 0,6% ir lielie uzņēmumi. Ņemot vērā no-
darbinātības rādītājus, var secināt, ka pilsētā ko-
pumā ir lielāka vidējo un lielo uzņēmumu loma. 

Ventspils pilsētas apraksts 

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide uz 1  

iedzīvotāju Ventspils pilsētā, 2005.-2010.gadā 

8.att. 

Ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību sadalījums 

pa grupām Ventspils pilsētā 2005.-2009.gadā 

9.att. 

Ekonomiski aktīvo uzľēmuma īpatsvars sadalījumā pēc 

vidējā nodarbinātos skaita Ventspils pilsētā  

10.att. 

Datu avots – CSP 

Datu avots – CSP 

Datu avots – CSP 
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Kopējais ekonomiski aktīvo tirgus statistikas 
vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem pilsētā ir 44 
vienības, salīdzinājumā ar vidējo valstī (57) tas ir 
zemāks un arī zemāks nekā vidējais lielums Kurze-
mes reģionā (54). 

 Saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamiem 
datiem kopš 2001.gada līdz 2007.gadam Ventspilī 
bija vērojams stabils jaunu uzņēmumu pieaugums. 
Liels likvidēto uzņēmumu skaits ir bijis 2005. un 
2010.gadā. Tas skaidrojams ar vispārējo ekono-
misko situāciju valstī šajos gados. Lursoft apkopo-
tie dati liecina, ka 2010.gadā Ventspils pilsētā Ko-
mercreģistrā un Uzņēmumu reģistrā reģistrēti 139 
jauni uzņēmumi. Tas ir par 11 uzņēmumiem jeb 
8,6% vairāk nekā 2009.gadā. 2010.gadā likvidēti 
134 uzņēmumi, kas ir par 25 uzņēmumiem jeb 
22,9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

2009.gadā Ventspilī bija 1083 ekonomiski aktī-
vi uzņēmumi. Pēdējo gadu laikā Ventspilī arvien 
pieaug iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte un eko-
nomiski aktīvo uzņēmumu skaits, tā Ventspils eko-
nomiski aktīvo uzņēmumu skaits no 890 uzņēmu-
miem 2004. gadā ir pieaudzis uz 1083 uzņēmu-
miem 2009.gadā 

Saskaņā ar CSP datiem 2009.gadā Ventspils 
pilsētā pēc skaita visvairāk ir tirdzniecības un sa-
dzīves remonta uzņēmumu (32,6%), kā arī citu 
komercpakalpojumu sniegšanas uzņēmumi 
(23,4%), tajā skaitā nekustamā īpašuma apsaim-
niekošana un tirdzniecība, tad transporta un saka-
ru (10,6%), kā arī būvniecības nozaru uzņēmumi 
(9,6%). Lielākā daļa Ventspils uzņēmumu ir privā-
ta kapitāla uzņēmumi un tikai mazāk par 1% uz-
ņēmumu ir ar valsts vai pašvaldības kapitālu. 

Ventspils pilsētas apraksts 

Komercreģistrā un Uzľēmuma reģistrā reģistrēto un 

likvidēto uzľēmumu skaits Ventspilī 2000.-2010.gadā 

11.att. 

Datu avots – CSP 

Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības Ventspils pilsētā sadalījumā pa galvenajiem darbības  

veidiem (NACE 2.redakcija) 

Datu avots – CSP 

Ekonomiski aktīvo uzľēmumu un faktisko nomaksāto 

nodokļu Ventspils pilsētas pašvaldības budţetā  

īpatsvars sadalījumā pa saimnieciskā darbības veda 

sektoriem Ventspils pilsētā 2010.gadā 

13.att. 

Datu avots – CSP 

12.att. 
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Viena no pašvaldību autonomajām funkcijām, 
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, ir 
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā adminis-
tratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba sama-
zināšanu.  

Viens no svarīgākajiem pašvaldības uzdevu-
miem ir mazināt pilsētas atkarību no vienas uzņē-
mējdarbības formas, tāpēc liela uzmanība tiek pie-
vērsta pasākumiem, kas veicina uzņēmējdarbības 
daţādošanu pilsētas teritorijā. Īpaša uzmanība 
pievērsta jaunu darbavietu radīšanai tieši apstrā-
des rūpniecības sektorā.  

2010.gadā pašvaldības teritorijā darbību ir tur-
pinājuši un attīstījuši iepriekšējos gados realizētie 
un/vai uzsāktie projekti – strādājošo skaits bija 
stabils SIA „Diana Sveces” (172 strādājošo), SIA 
„Bucher Schoerling Baltic” (92), SIA „Kurzemes 
granulas” (31), SIA „Ventspils elektronikas fabri-
ka” (25-30), SIA „Froli Baltic” (15), a/s „Ventspils 
grain terminal” (64), kā arī SIA „Bio-Venta” biodī-
zeļa raţošanas rūpnīca (74).  

2011.gadā attīstību turpinās SIA „Malmar She-
et Metal”, kurš plāno nodarbināto skaitu palielināt 

līdz 72. Šobrīd uzņēmums nodarbina 52 darbinie-
kus. 

2011.gadā SIA „Izoterms” turpina darbu pie 
ēkas būvniecības metālkonstrukciju ražošanas 
uzsākšanai. Uzņēmums plāno nodrošināt ar darbu 
120 ventspilniekus. 

Tiek plānots, ka tiks izveidota norvēģu uzņē-
muma "Heimdal Byggsystem International AS" 
meitasuzņēmuma Latvijā SIA "HBSI Production" 
moduļu māju raţotne. Tajā tiks raţoti bloka māju 
moduļi ar pilnu iekšējo apdari. Paredzēts, ka uzņē-
mums raţos līdz 2000 dzīvojamo ēku moduļu gadā 
un produkcija tiks eksportēta sākumā uz Norvēģiju 

un nākotnē arī uz citām valstīm. Norvēģu uzņēmu-
ma investīciju apjoms 1.kārtā ir aptuveni 10 miljo-
ni latu, un uzņēmums plāno izveidot līdz 120 jaunu 
darba vietu. Jaunā raţotne atradīsies Ventspils 
brīvostas teritorijā. 

2011.gadā inovatīvu kokmateriālu raţošanas 
uzņēmums „Dendrolight Latvija” plāno strādājošo 
skaitu palielināt līdz 70 darbiniekiem. 

Stiklašķiedru konstrukcijas raţošanas uzņē-
mums SIA „Ventspils-Andren” pašlaik nodarbina 
10 darbiniekus, taču trīs gadu laikā uzņēmums 
plāno nodrošināt ar darbu 25 cilvēkus.  

2010.gada beigās Ventspilī nodots ekspluatāci-
jā jauns zvejas terminālis „Sarkanmuiţa”. Pašlaik 
terminālī strādā ap 20 cilvēkus. Plānots, ka līdz 
2011.gada beigām terminālis varētu radīt kopumā 
40-50 jaunas darba vietas.    

2011.gada martā Ventspilī Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parka Biznesa inkubatora telpās raţo-
šanu uzsācis sieviešu apakšveļu šūšanas uzņē-
mums SIA „Textile 4U”. Šī gada maijā uzņēmums 
plāno nodarbināt 30 ventspilniekus. 

Tiek plānots, ka Latvijas uzņēmums ar Krievijas 

un Ukrainas kapitālu SIA „Ecoplast” Ventspilī at-
vērs profilēto trīsslāņu polivinilhlorīda lokšņu raţot-
ni. Uzņēmums plāno izveidot līdz 50 jaunu darba 
vietu. 2011.-2012.gadā Spānijas alumīnija profilu 
raţotājs „Sopena Group” plāno atvērt alumīnija 
profilu raţotni. Trīs gadu laikā Ventspilī plāno izvei-
dot 120 līdz 150 jaunas darba vietas. 

2011.-2013.gadā kompānija „Baltic Fishing 
Corporation” plāno uzbūvēt Ventspils brīvostas 
teritorijā mūsdienīgu zivju konservu raţošanas 
kompleksu. Plānots, ka tiks radītas aptuveni 300 
darba vietas. 

Ventspils pilsētas apraksts 
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Attīstības programma 

Attīstības plānošanas dokumenta mērķis ir 
sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu pilsētas attīstī-
bu, kas nodrošina mūsdienu paaudzes vajadzības, 
neradot grūtības nākamām paaudzēm nodrošināt 
savas vajadzības. 

Pēc Ventspils pilsētas attīstības programmas 
2007.-2013.gadam, apstiprināšanas 2008.gada 
17.martā, Ventspils pilsēta attīstās cieši sekojot 
programmā nospraustajiem mērķiem un uzdevu-
miem, apmierinot sabiedrības vajadzības un veici-
not ekonomikas un pilsētvides attīstību. 
2009.gadā un 2010.gadā Ventspils pilsētā turpi-
nājās darbs pie visu līmeņu izglītības kvalitātes un 
pieejamības paaugstināšanas: pilnveidojot un 
attīstot izglītības programmas un materiāltehnisko 
bāzi. Turpinājās darbi, lai uzlabotu visu līmeņu 
izglītības iestāţu infrastruktūru un energoefektivi-
tāti. Uzbūvēts jauns bērnudārzs „Bitīte”, visās 
pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikti energo-
efektivitātes pasākumi, nosiltinātas sienas, veikta 
jumtu nomaiņa un to siltināšana, nomainīti logi. 
Turpinājās skolu un augstskolas infrastruktūras 
uzlabošanas darbi. 2010.gadā tika pabeigta 

Ventspils Jaunrades nama rekonstrukcija, kas 
nodrošina skolēnu un jauniešu radošo un intelek-
tuālo attīstību un izpausmi. Tika atklāts rekonstru-
ētais teātra nams „Jūras vārti‖. Ventspils pilsēta 
2009.gadā un 2010.gadā turpināja pilnveidot un 
attīstīt sporta būvju un iestāţu attīstību, nodroši-
not plašu pieejamo sporta pakalpojuma klāstu. 
Tika pabeigta vērienīga Ventspils Ūdens piedzīvo-
jumu parka rekonstrukcija. 

Lai veicinātu un uzlabotu uzņēmējdarbības 
vidi, piesaistītu jaunus investorus 2009.gadā un 
2010.gadā turpinājās infrastruktūras uzlabošana, 
uzlabojot pilsētas ielas un ceļus, atjaunojot un 
uzlabojot elektrotīklus, ūdensvadus, siltumtrases 
un izbūvējot raţošanas ēkas. Tika pabeigta 
ūdenssaimniecības attīstība II kārtas izbūve, ku-
ras ietvaros rekonstruēja un atjaunoja ūdensva-
dus, sadzīves kanalizācijas paplašināšana un at-
jaunošana, nomainīja ūdensskaitītājus. Tika veikti 
Ventspils ostas pievadceļu rekonstrukcija, kura 
laikā rekonstruēja Ventas tiltu un tilta piebrauca-
mos ceļus. 

Ventspils pašvaldība turpināja darbu pie ener-
goefektīvas infrastruktūras attīstības. Pašvaldība 
veicināja dzīvojamo ēku energoefektivitātes pasā-
kumus veicot siltināšanas darbus pašvaldības īpa-
šumā esošajām ēkām. Šie pasākumi nosiltināto 
ēku iedzīvotājiem ļāva būtiski samazināt izdevu-
mus par patērēto siltumenerģiju. 

Veicinot tūrisma nozares attīstību un tūristu 
piesaisti 2009.gadā  un 2010.gadā, Ventspils pil-

sētā turpinājās darbs pie jaunu un esošu kultūras 
un tūrisma objektu attīstības un izveidošanas. 
Tika atklāts Piejūras brīvdabas muzeja šaurslieţu 
dzelzceļa maršruts no Piejūras brīvdabas muzeja 
līdz Piedzīvojumu parkam 2,6 km garumā. Turpi-
nājās darbs pie Ventspils Livonijas ordeņa pils 
rekonstrukcijas. Pilsētā tika pilnveidoti apstādīju-
mi un daţādas ziedu kompozīcijas, turpinājās pil-
sētas parku un meţu labiekārtošana. 

2010.gada beigās tika uzsākta Ventspils pilsē-
tas attīstības virzienu noteikšana līdz 2020.gadam 
un Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.
-2013.gadam aktualizācija. Aktualizējot Ventspils 
pilsētas attīstības programmu 2007.-2013.gadam 
un nosakot attīstības virzienus 2020.gadam, tika 
izveidotas četras darba grupas, kurās tika iesaistī-
ti Ventspils pilsētas domes struktūrvienību, iestā-
žu un kapitālsabiedrību pārstāvji un Ventspils pil-
sētas uzņēmēji un jaunieši. No 2011.gada 
14.marta līdz 2011.gada 26.aprīlim norisinājās 
Ventspils pilsētas attīstības virzienu līdz 
2020.gadam un aktualizētās Ventspils pilsētas 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam publis-

kā apspriede. Publiskās apspriedes laikā ikviens 
interesents varēja iepazīties ar Ventspils pilsētas 
attīstības plānošanas dokumentu un izteikt savus 
iebildumus, ieteikumus un priekšlikumus. 
2011.gada 13.aprīlī Ventspils pilsētas domes Kul-
tūras centrā norisinājās sabiedriskā apspriede, uz 
kuru tika aicināti Ventspils pilsētas iedzīvotāji un 
sabiedrības pārstāvji.  2011.gada 14.aprīlī notika 
Ventspils pilsētas attīstības plānošanas dokumen-
ta sabiedriskā apspriede ar Ventspils novada do-
mes un valsts institūciju pārstāvjiem.  

Ventspils pilsētas dome publiskās apspriedes 
laikā saņēmusi 57 iebildumus vai priekšlikumus 
no 20 personām, personu grupām vai valsts insti-
tūcijām. Iebildumi vai priekšlikumi tika saņemti pa 
pastu vai e-pastu, interneta portālos izsakot ko-
mentārus, publiskās apspriedes laikā aizpildot 
priekšlikumu veidlapu un izsakoties publiskās ap-
spriedes laikā mutiski. 17 priekšlikumi ir ņemti 
vērā un iekļauti attīstības programmā, 8 priekšli-
kumi tieši vai netieši bija jau iekļauti attīstības 
programmā, 32 priekšlikumi vai iebildumi netika 
iekļauti attīstības programmā, jo neatbilda attīstī-
bas programmas mērķiem un būtībai.  

Izstrādājot Ventspils pilsētas attīstības virzie-
nus līdz 2020.gadam un aktualizāciju Ventspils 
pilsētas attīstības programmai 2007.-
2013.gadam, izvirzīts pašvaldības plānošanas 
dokumenta virsmērķis – iedzīvotāju skaita palieli-
nāšana pilsētā, līdz ar to pārējie mērķi 
(sabiedrība, ekonomika, pilsētvide) ir pakārtoti 
virsmērķim. 

1. VENTSPILS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS  

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA 
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Attīstības programma 

Ventspils pilsētas attīstības plānošanas doku-
mentā „Ventspils pilsētas attīstības virzieni līdz 
2020.gadam un aktualizētā Ventspils pilsētas at-
tīstības programma 2007.-2013.gadam” daudzi 
mērķi un uzdevumi sakrīt ar 2007.gadā izstrādāto 
„Ventspils pilsētas attīstības programma 2007.-
2013.gadam”. Tas nozīmē, ka uzdevumiem un 
mērķiem ir ilgtermiņa izpildīšanas un sasniegša-
nas raksturs. 2011.gadā un turpmākajos gados 
turpināsies pilsētas ielu un infrastruktūras uzlabo-
šana, energoefektivitātes pasākumu īstenošana, 
kultūras un atpūtas objektu attīstība un uzlaboša-

na, Ventspils brīvostas darbības attīstīšana, raţo-
šanas un uzņēmējdarbības atbalstīšana un attīstī-
šana, izglītības kvalitātes un izglītības iestāţu piln-
veidošana un attīstība, veselības aprūpes iestāţu 
sniegto pakalpojumu uzlabošana, sociālo pakalpo-
jumu pilnveidošana. Pašvaldība papildus uzmanī-
bu vērsīs tūrisma attīstībai, pilsētas sasniedzamī-
bas uzlabošanai un integrācijai TEN-T transporta 
tīklā. Ventspils pilsēta lielu uzmanību velta velotū-
risma attīstībai pilsētā, tādējādi tiks izbūvēti jauni 
veloceliņi un uzlabota velomaršrutu infrastruktūra.  
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Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) gro-
zījumu izstrāde 

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 uzsākta 
Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu 
izstrāde; 

Ar Ventspils pilsētas domes 2009.gada 1.jūnija 
lēmumu Nr.94 (protokols Nr.7;7§) ir apstiprināts 
Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu 
izstrādes laika grafiks; 

Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu 
pirmās sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņem-
ti priekšlikumi un iebildumi no 30 juridiskām un 25 
fiziskām personām, kuri tika apkopoti un izvērtēti 
domes Pilsētas attīstības komisijā un, komisijas 
pozitīva ieteikuma gadījumā, integrēti Teritorijas 
plānojuma grozījumu 1.redakcijas materiālā; 

Ar Ventspils pilsētas domes 2010.gada 
30.novembra lēmumu Nr.244 (protokols Nr.21;1§) 
ir pagarināts Ventspils pilsētas Teritorijas plānoju-
ma (2006.-2018.) grozījumu izstrādes termiņš un 
precizēts tā izstrādes laika grafiks; 

Ar Ventspils pilsētas domes 2011.gada 
25.marta lēmumu Nr.46 (protokols Nr.5;6§) „Par 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-
2018.) grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedris-
kai apspriešanai” ir nodots sabiedriskai apsprieša-
nai un atzinuma saņemšanai Ventspils pilsētas Te-
ritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu 
1.redakcijas materiāls. Sabiedriskās apspriešanas 
laikā, no 2011.gada 11.aprīļa līdz 2011.gada 
22.maijam, tiek organizētas divas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes ar fiziskām un juridiskām 
personām un Ventspils pilsētas domes atbildīgajām 
amatpersonām.  

Saskaľā ar spēkā esošo Ventspils pilsētas 
teritorijas plānojumu (2006.-2018.), laika 
posmā no 2009.gada līda 2011.gada maijam, 
ir izstrādāti un apstiprināti sekojoši detālplā-
nojumi:  

○Nekustamam īpašumam Kuldīgas ielā 

154/156, Ventspilī. Detālplānojums ir apstiprināts 
ar  Ventspils pilsētas domes 2009.gada 26.janvāra 
lēmumu Nr.24 (protokols Nr.1;24§) un ir izdots kā 
Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.1; 

○Nekustamam īpašumam Jaunupes ielā 7, 

Ventspilī. Detālplānojums ir apstiprināts ar Ventspils 
pilsētas domes 2009.gada 22.septembra lēmumu 
Nr.167 (protokols Nr.14;20§) un ir izdots kā 
Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.8; 

○Teritorijai starp Vasarnīcu – Riņķa – Saules un 

Aizsaules ielām. Detālplānojums ir apstiprināts ar 
Ventspils pilsētas domes 2010.gada 9.februāra 
lēmumu Nr.27 (protokols Nr.5;10§) un ir izdots kā 
Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.3; 

○Nekustamam īpašumam Bangu ielā 36, 

Ventspilī. Detālplānojums ir apstiprināts ar Ventspils 
pilsētas domes 2010.gada 9.februāra lēmumu Nr.25 
(protokols Nr.5;8§) un ir izdots kā Ventspils pilsētas 
saistošie noteikumi Nr.1; 

○Nekustamam īpašumam Selgas ielā 38B, 

Ventspilī. Detālplānojums ir apstiprināts ar Ventspils 
pilsētas domes 2010.gada 9.februāra lēmumu Nr.26 

(protokols Nr.5;9§) un ir izdots kā Ventspils pilsētas 
saistošie noteikumi Nr.2. 

 
Saskaľā ar Ventspils pilsētas Teritorijas 

plānojumu (2006.-2018.), ir izsniegti darba 
uzdevumi un notiek detālplānojumu 
1.redakcijas izstrādes sekojošām teritorijām: 

○Celtnieku ielā 21, Ventspilī – izstrāde uzsākta 

ar Ventspils pilsētas domes 2010.gada 
17.novembra lēmumu Nr.240 (protokols Nr.20; 
16§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ne-
kustamam īpašumam Celtnieku ielā 21, Ventspilī”; 

○Ventspils pilsētas Staldzenes apbūves teritori-

jas daļai –izstrāde uzsākta ar Ventspils pilsētas do-
mes 2010.gada 21.septembra lēmumu Nr. 206 
(protokols Nr.18;15§) „Par detālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu Ventspils pilsētas Staldzenes teritori-
jas daļai”; 

○Bangu ielā 12B, Ventspilī detālplānojums – 

izstrāde uzsākta ar Ventspils pilsētas domes 
2010.gada 17.novembra lēmumu Nr. 239 (protokols 
Nr.20;15§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākša-
nu nekustamajam īpašumam Bangu ielā 12B, 
Ventspilī”. 

2011.gadā tiek plānoti sekojoši pasākumi 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-
2018.) un tā grozījumu īstenošanai: 

Turpināsies darbs pie: 

○Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.

-2018.) grozījumu izstrādes, kuru plānots pabeigt 
līdz 2011.gada 28.augustam; 

○Detālplānojuma Rūpniecības ielā 1, Ventspilī 

izstrādes; 

○Detālplānojuma Bangu ielā 12B, Ventspilī iz-

strādes; 

○Detālplānojuma Celtnieku ielā 21, Ventspilī 

izstrādes; 

○Detālplānojuma Ventspils pilsētas Staldzenes 

teritorijas daļai ~ 40 ha platībā izstrādes; 

○Tiks izstrādāta jauna Ģeogrāfiskās informāci-

jas sistēma (ĢIS). 

Teritorijas plānojums 

2. VENTSPILS PILSĒTAS TERITORIJAS  

PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA 
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2010. gada galvenie uzdevumi 

3. 2010. GADA GALVENIE UZDEVUMI,  

FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 

Ņemot vērā valstī pieņemtos lēmumus par fis-
kālās konsolidācijas pasākumiem, lai nodrošinātu 
ekonomiskās situācijas stabilizēšanu un ievērotu 
Latvijas valdības vienošanos ar starptautiskajiem 
aizdevējiem, pašvaldība 2010.gadā īpašu vērību 
pievērsa budţeta plānošanas un izpildes procesam. 
Tā kā 2010.gadā būtiskas izmaiņas tika veiktas 
attiecībā uz pašvaldību budţeta galvenajiem no-
dokļu ieņēmumu avotiem - iedzīvotāju ienākuma 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, budţets 
tika veidots ievērojot piesardzības principu, detali-
zēti izvērtējot katras pašvaldības struktūrvienības 
pamatdarbības (uzturēšanas) izdevumus un veido-
jot finanšu uzkrājumus pašvaldības budţetā.. 

Kā viens no galvenajiem pašvaldības 2010. 
gada īstenojamiem uzdevumiem tika noteikts in-
vestīciju projektu īstenošana, piesaistot līdzfinan-
sējumu no Eiropas Savienības un citiem finanšu 
instrumentiem.  Kopumā investīcijām un pamatlī-
dzekļu iegādēm no pašvaldības budţeta 2010.gadā 
tika novirzīti 11,9 milj.latu jeb 35% no visiem paš-
valdības izdevumiem. Nozaru griezumā investīciju 
lielākā daļa tika ieguldīta pilsētas ielu infrastruktū-

ras sakārtošanā un attīstībā, izglītības un kultūras 
nozarē.  

Eiropas Savienības līdzfinansēto investīciju pro-
jektu realizācijas rezultātā, tika izveidota jauna 
Izglītības pārvaldes struktūrvienība – bērnu pirms-
skolas izglītības iestāde „Bitīte”, bet vairāku paš-
valdības iestāţu esošās struktūrvienības paplašinā-
ja savu darbību, t.sk. darbu jaunās rekonstruētās 
telpās (Latviešu biedrības namā) uzsāka Ventspils 
Jaunrades nams, savukārt, Ventspils muzeja Piejū-
ras brīvdabas muzejā tika atklāts jaunizbūvētais 
šaurslieţu dzelzceļa līnijas pagarinājums, savieno-
jot muzeja teritoriju ar „Piedzīvojumu parku” Sau-
les ielā.  

Ar mērķi samazināt siltumenerģijas zudumus 
un vienlaicīgi veidot pievilcīgu pilsētvidi, Ventspils 
pilsētas pašvaldības iestāţu ēkās 2010.gadā tika 
veikti vērienīgi energoefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumi. Apjomīgākie ēku siltināšanas darbi 
tika veikti 16 izglītības iestāţu ēkās, 2010.gadā 
kopumā ieguldot 1,7 milj.latu, kas pēc veiktajām 

prognozēm ļaus ietaupīt siltumenerģijas patēriņu 
līdz 15%. 

Atbilstoši Ventspils pilsētas attīstības plāniem 
2010. gadā, turpinājās pilsētas ielu infrastruktūras 
un māju iekšpagalmu sakārtošanas darbi un kas 
tiek īstenoti kompleksi – gan nodrošinot pievedceļu 
infrastruktūras attīstību Ventspils brīvostas teritori-
jā esošajiem termināliem un industriālajām zonām, 
gan sadarbībā ar pašvaldības SIA „Ūdeka”, kas 
īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektu, vien-
laicīgi labiekārtojot arī  publisko infrastruktūru.  

Kā galvenos objektus 2010.gadā jāmin: 

- 2010. gadā pabeigta projekta „Ielu infra-
struktūras attīstība Ventspilī, I kārta” īstenošana, 
tā ietvaros tika izbūvēti 8 ielu posmi 1,9 km garu-
mā, rekonstruēts 1 ielu posms 0,2 km garumā, kā 
arī izveidoti 3 publiskās infrastruktūras objekti 1,2 
ha platībā; 

- projekta „Eiropas starptautiskās maģistrāles 
(E22) un valsts galvenā autoceļa (A10) ielu posmu 
rekonstrukcija Ventspilī” ietvaros pabeigta rotāci-
jas apļu Ventas kreisajā un labajā krastā rekon-
strukcija, kā arī Lielā prospekta un Lāčplēša ielas 

krustojuma izbūve, Dzintaru ielas rekonstrukcija ar 
nobrauktuvēm līdz satiksmes pārvadam pār dzelz-
ceļu, kā arī satiksmes pārvada remonts pār dzelz-
ceļu, tai skaitā, ar nobrauktuvi Rīgas virzienā; 

- uzsākta projekta „Ielu infrastruktūras attīs-
tība Ventspilī, II kārta” īstenošana, kopā ar Vents-
pils pilsētas ūdenssaimniecības programmas ievie-
šanu plānojot rekonstruēt un labiekārtot 78 ielu 
posmus.  

Minētie infrastruktūras izveides un sakārtoša-
nas darbi tika īstenoti, piesaistot Eiropas Savienī-
bas fondu līdzekļus, un kopumā šiem projektiem 
2010.gadā izlietoti 6.18 milj.latu. 

Turpmāk dota detalizētāka informācija par 
Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada budţeta 
izpildi, bet dokumenta pielikumā pievienota infor-
mācija par Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. 
gada konsolidēto pārskatu. 
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2010.gada budžeta izpilde 

PAŠVALDĪBAS BUDŢETA IEĽĒMUMI 

2010. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības bu-
dţeta kopējie ieņēmumi ir Ls 38 467 508, kas ir 
100,3% apmērā pret apstiprināto plānu  
(Ls 38 371 023) un par 4% vairāk nekā saņemts 
2009. gadā. No kopējiem ieņēmumiem               
Ls 35 998 305 (94%) ir pamatbudţeta ieņēmumi, 
bet Ls 2 469 203 (6%) speciālā budţeta ieņēmumi 

PAMATBUDŢETA IEĽĒMUMI 

Pamatbudţeta ieņēmumus veido nodokļu ieņē-
mumi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma (par zemi un ēkām) nodoklis un azartspē-
ļu nodoklis, kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros 
ietilpst maksājumi par budţeta iestāţu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem, daţādas pašvaldību node-
vas, valsts budţeta mērķdotācijas un citi ieņēmu-
mi. 

2010. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības pa-
matbudţetā saņemti kopsummā Ls 35 998 305. No 
kopējiem pamatbudţeta ieņēmumiem 45 % veido 
nodokļu ieņēmumi. 

SPECIĀLĀ BUDŢETA IEĽĒMUMI 

Speciālā budţeta ieņēmumi 2010. gadā kopā 
veido Ls 2 469 203. Speciālais budţets ietver īpa-
šiem mērķiem iezīmētus ieņēmumu avotus – pri-
vatizācijas līdzekļi, pašvaldību autoceļu (ielu) 
fonds, dabas resursu nodoklis, ostas maksas, kā 
arī saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. Speciālā 
budţeta līdzekļi tiek novirzīti konkrētu pasākumu 
realizācijai. 

73% jeb Ls 1 807 412 no speciālā budţeta ie-
ņēmumiem ir īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi 
(privatizācijas līdzekļi, ostas maksas, autoceļu 
(ielu) fonds, dabas resursu nodoklis, rūpnieciskās 
zvejas nomas maksa) un 27 % jeb Ls 661 791 ir 
saņemtie juridisko un fizisko personu ziedojumi un 
dāvinājumi ar noteiktu izlietošanas mērķi. 

 

NODOKĻU IEĽĒMUMI 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

2010. gadā pašvaldības iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksājumos tika saņemti Ls 13 969 583. 
No kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņē-
mumiem 61% jeb Ls 8 523 583 veido ieņēmumi, 
kurus Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā 
esošie darba devēji tieši pārskaita Ventspils pilsē-
tas domes budţetā (par Ventspilī deklarētiem dar-
ba ņēmējiem), bet 39% jeb Ls 5 446 000 saņemti 

no Valsts kases sadales konta atbilstoši valsts nor-
matīvajos aktos Ventspils pilsētai noteiktajam īpat-
svara koeficientam kopējos caur Valsts Kases sa-
dales kontu sadalāmajos nodokļa ieņēmumos.  

2010.gadā pašvaldības budţetā tiešās iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa iemaksas veica 984 juridis-
kās un 994 fiziskās personas (2009. gadā - attiecī-
gi, 1 193 juridiskās un 664 fiziskās personas).  

Galvenie notikumi 2010.gadā 

- nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā ie-
tekmēja grozījumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
likumdošanā, kas stājās spēkā 2010.gada 
1.janvārī, tai skaitā, nodokļa likmes palielināšana 
no 23% uz 26% (t.sk. pašnodarbinātajām perso-
nām no 15% uz 26%), jaunu nodokļa objektu no-
teikšana, tajā skaitā, kapitāla pieauguma, dāvinā-
jumu aplikšana ar nodokli; gūtā labuma no darba 
devējam (uzņēmumam) piederoša vieglā pasaţieru 
automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzī-
bām).  

- pašvaldību budžetā ieskaitāmos iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmēja arī no-
dokļa ieņēmumu sadalījums starp pašvaldību un 
valsts budţetiem, kas 2010.gadā tika noteikts 
80/20 (2009.gadā , attiecīgi, 83/17). 

Nekustamā īpašuma nodoklis  

2010. gadā nekustamā īpašuma nodoklis sa-
ņemts Ls 1 977 607 apmērā, no tiem nodokļa  

Pamatbudţeta ieľēmumu struktūra 2010.gadā 

14.att. 

Speciālā budţeta ieľēmumu struktūra 2010.gadā 

15.att. 

2010. gada galvenie uzdevumi 
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maksājumi par zemi veido Ls 936 726 un       
Ls 1 040 881 ir nodokļa maksājumi par ēkām un 
būvēm (tai skaitā par inţenierbūvēm un dzīvoja-
mām mājām). 

Galvenie notikumi 2010.gadā 

- nodokļa administrēšanu būtiski ietekmēja un 
apgrūtināja izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa 
likumdošanā, kas stājās spēkā no 2010.gada 
1.janvāra - palielināta vispārējās nodokļu likme - 
no 1% uz 1,5% ; noteikti jauni nodokļa objekti - 
dzīvojamās mājas un inţenierbūves; jaunajiem 
nodokļa objektiem tika piemērotas sekojošas no-
dokļa likmes: inţenierbūvēm – 1,5% no īpašuma 
kadastrālās vērtības, bet dzīvojamām ēkām tika 
piemērota progresīvā likme, t.sk. likme 0,1% pie-
mērota ēkām, kuru kadastrālā vērtība nepārsniedz 
Ls 40 000, ēku kadastrālās vērtības daļai, kas pār-
sniedza Ls 40 000, piemērota likme 0,2%, bet 
ēkas kadastrālās vērtības daļai, kas pārsniedz Ls 
75 000, piemērota likme 0,3% apmērā; 

- 2010.gadā izdoti jauni Ventspils pilsētas do-
mes saistošie noteikumi Nr.4 „Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība un trū-

cīgām un maznodrošinātām personām Ventspils 
pilsētā” (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 
16.03.2010. lēmumu Nr.55) un Nr.5 „Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība 
fiziskām un juridiskām personām, kuras veic saim-
niecisko darbību Ventspils pilsētā” (apstiprināti ar 
Ventspils pilsētas domes 15.06.2010. lēmumu 
Nr.132). 

pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” un pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem, 2010.gadā piešķirti nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi Ls 17 259 apmērā 2090 trū-
cīgām un maznodrošinātām personām, kā arī at-
vieglojumi Ls 30 804 apmērā piešķirti 12 juridis-
kām un fiziskām personām par nekustamajiem 
īpašumiem, kas tiek izmantoti noteiktas saimnie-
ciskās darbības veikšanai (piemēram, īpašumi, kas 
tiek izmantoti viesu izmitināšanas pakalpojumiem, 
publiski pieejamā sporta infrastruktūra, īpašumi, 
kas izmantoti kino publiskai demonstrēšanai un 
pašvaldības deleģētu kultūras funkciju nodrošinā-
šanai u.c.). 

Nodevas un daţādi nenodokļu ieľēmumi  

Nodevas un daţādi nenodokļu ieņēmumi – 
valsts un pašvaldības nodevas, sodi un sankcijas, 
ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas, 
īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu 
ieņēmumi 2010. gadā saņemti Ls 2 143 881 apmē-
rā, bet budţeta iestāţu ieņēmumi no kopējiem 
pamatbudţeta ieņēmumiem veido 6% jeb  
Ls 2 296 304. 

Saņemtie valsts budţeta transferti un pārējais 
valsts un ārvalstu finansējums 

Pašvaldības 2010. gada budţetā daţādu valsts 
budţeta transfertu veidā un maksājumos saņemts 
finansējums Ls 15 593 515 apmērā, no tiem       

Ls 3 961 682 saņemti kā finansējums pašvaldības 
funkciju realizēšanai (galvenokārt, izglītības iestā-
žu pedagoģisko darbinieku atalgojumam un uztu-
rēšanas izdevumiem, kā arī sociālo pabalstu iz-
maksai), Ls 11 006 610 saņemti Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu finansēto investīciju un kapaci-
tātes paaugstināšanas projektu finansēšanai, Ls 
387 887 saņemti bezdarbnieku nodarbinātības 
projekta realizācijai, Ls 237 336 apmērā saņemts 
pārējais valsts finansējums pašvaldībai – daţādu 
projektu un pasākumu realizācijai. 

PAŠVALDĪBAS BUDŢETA IZDEVUMI  

2010. gadā kopējie pašvaldības budţeta izde-
vumi ir Ls 34 515 350. No tiem Ls 32 531 970 ir 
pašvaldības pamatbudţeta līdzekļi, kas izlietoti 
pašvaldībai uzlikto funkciju, plānotos pasākumu un 
programmu finansēšanai, bet izdevumi               
Ls 1 983 380 apmērā ir speciālā budţeta līdzekļi, 
kas novirzīti galvenokārt pilsētas infrastruktūras 
attīstībai un pilsētai nozīmīgu pasākumu un pro-
jektu finansēšanai.   

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu 
Latvijas pašvaldību finansēšanai Ventspils pilsēta 

2010. gadā iemaksāja Ls 1 343 803. 

Izdevumu griezumā 2010. gads bija nozīmīgs 
ar apjomīgu investīciju projektu īstenošanu. No 
kopējiem izdevumiem 35% jeb Ls 11 967 077 tika 
novirzīti ilgtermiņa investīcijās, t.i. ēku, būvju un 
teritoriju rekonstrukcijai un celtniecībai, kā arī pa-
matlīdzekļu iegādei. 

2010.gadā pašvaldība 12 investīciju projektu 

realizācijai saņēmusi kredītlīdzekļus Ls 5 192 368 
apmērā un no saņemtajiem valsts un ārvalstu 
maksājumiem dzēstas kredītsaistības Ls 3 383 356 
apmērā, t.sk. kredītsaistības Ls 1 547 119 apmērā 
investīciju projektus koordinējošās valsts aģentū-
ras no Eiropas Savienības atgūtos līdzekļus novirzī-
jušas aizņēmumu atmaksai tieši Valsts kasei, neie-
skaitot naudu pašvaldībai. 

Pašvaldības budţeta izdevumu sadalījums 

16.att. 

2010. gada galvenie uzdevumi 

*t.sk. maksājumi izlīdzināšanas fondā, finansējums  

Ventspils Augstskolai, sociālie pabalsti 
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IZGLĪTĪBA 

Izglītības nozarē iekļauti izdevumi Izglītības 
pārvaldes un tās struktūrvienību darbības nodroši-
nāšanai un piešķirtie līdzekļi valsts mācību iestādei 
Ventspils Augstskola. 2010. gada kopējie izdevumi 
izglītības nozarei veido Ls 12 162 016, no tiem    
Ls 6 575 001 finansēti no pašvaldības budţeta, bet 
Ls 5 587 015 ir valsts budţeta un ārvalstu finansē-
jums. 

Izglītības pārvalde 

Izglītības pārvalde ir pašvaldības iestāde, 
kas ietver 10 vispārizglītojošās skolas, 10 pirms-
skolas izglītības iestādes un 3 ārpusskolas iestā-
des. Iestādes administrācijas un iepriekšminēto 
struktūrvienību darbības nodrošināšanai un izvirzī-
to uzdevumu izpildei 2010. gadā izlietoti  
Ls 11 981 114, no kuriem Ls 4 234 519 ir pašval-
dības finansējums (mācību iestāţu uzturēšanai un 
kapitālajiem izdevumiem un daļējai pedagogu dar-
ba samaksai), Ls 3 987 032  ir valsts finansējums 
(mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai un izglītības 
iestāţu uzturēšanai (t.sk. mācību literatūras iegā-
dei, brīvpusdienām 1. klašu skolniekiem), investīci-

ju projektu realizācijai), Ls 711 894 ir iestādes 
maksas pakalpojumi, Ls 3 045 178 – kredītlīdzekļi 
un ārvalsts finansējums investīciju projektu reali-
zācijai un Ls 2 491 - ziedojumu un dāvinājumu 
līdzekļi. 

Galvenie notikumi 2010.gadā 

2010. gada augustā darbu uzsāka jauna 
pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”, kurā ir 154 
audzēkņu vietas 8 grupās. Līdz ar iestādes atvēr-

šanu, būtībā tiek apmierināts pieprasījums pēc 
vietām pirmsskolas izglītības iestādēs pilsētā. Pa-
beigti rekonstrukcijas darbi vēsturiskajā Ventspils 
Latviešu biedrības namā, kur turpmāk darbosies 
Ventspils Jaunrades nams. 2010./2011. mācību 
gadā mācības 6 programmās (55 apakšprogram-
mās) uzsāka 112 grupas ar 1 482 audzēkņiem. 
Tika atvērtas 9 jaunas apakšprogrammas – dato-
rdizaina studija, kino klubs, lidmodelistu klubs, 
studija „Zaļie pirkstiņi”, drošības zinību skola, in-
teraktīvo spēļu klubs, mūzikas klase mazajiem, 
skaņskatu mākslas un veidošanas studija (iepriekš 
– keramikas studija), darbu uzsāka astronomijas 
klubs. 

 Realizētie investīciju projekti 

- pabeigts projekts „Jaunrades nama attīstības 
projekts” (projekta kopējais apjoms Ls 2 938 212, 
tai skaitā, 2010.gadā apgūti Ls 1 598 134). Pro-
jekta ietvaros veikta pilnīga Latviešu biedrības 
nama Maiznieku ielā 11, Ventspilī rekonstrukcija, 
iegādāts jauns telpu aprīkojums. Namā izvietots 
arī Baltijā vienīgais digitālais planetārijs un saules 
novērojumu observatorija un labiekārtota pieguļo-

šā teritorija. 

- pabeigts projekts „Jaunas pirmsskolas izglītības 
iestādes būvniecība Kuldīgas ielā 134, Ventspi-
lī” (projekta kopējais apjoms Ls 1 669 911, tai 
skaitā, 2010.gadā apgūti Ls 658 557). Projekta 
ietvaros uzbūvēta jauna pirmsskolas izglītības ie-
stādes ēka (154 audzēkņiem), labiekārtota teritori-
ja (t.sk. izveidoti spēļu laukumi) un iegādāts aprī-
kojums; 

Pašvaldības izdevumi 2010.gadā pa nozarēm 

2010. gada galvenie uzdevumi 

17.att. 
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- pabeigti projekti : „Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi Ventspils pilsētas paš-
valdības ēkās” (kopējā projekta summa               
Ls 861 203, 2010.gadā apgūti Ls 370 671) un 
„Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāţu 
infrastruktūras uzlabošana” (projekta summa Ls 
726 968, 2010.gadā apgūti Ls 239 642). Minēto 
projektu ietvaros 2010. gadā pabeigti kompleksi 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 16 
Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. 
Rezultātā prognozēts kopējā siltumenerģijas patē-
riņa samazinājums par 15%. 

- pabeigts projekts „Kvalitatīvai dabaszināt-
ņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošinā-
šana Ventspils pilsētā” (projekta kopējais apjoms 
Ls 393 318, tai skaitā, 2010.gadā apgūti             
Ls 335 414). Projekta ietvaros pilsētas 2., 3., 4. un 
6. vidusskolā veikti remonti un iegādāts aprīko-
jums 8 dabaszinātņu un matemātikas kabinetos ; 

Ventspils Augstskola 

Ventspils Augstskola ir valsts augstskola, 
kas ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu tika 
dibināta 1997. gadā. Tās dibināšanas mērķis un 

galvenie darbības veidi ir izglītības un pētniecisko 
pakalpojumu sniegšana. 

2010. gadā Ventspils Augstskolas darbības 
atbalstam no Ventspils pašvaldības budţeta tika 
izlietoti līdzekļi kopsummā Ls 174 610, no tiem 
būtiskākie ir izdevumi augsti kvalificētam Ventspils 
Augstskolas akadēmiskajam un zinātniskajam per-
sonāla papildus atlīdzībai un zinātniskās darbības 
veicināšanai (Ls 153 659) un līdzfinansējums pro-
jekta "Energoefektivitātes paaugstināšana augstā-
kās izglītības iestāţu ēkās" realizācijai (Ls 18 876). 

SPORTS 

Sporta nozares attīstības plānošanu un ko-
ordinēšanu Ventspils pilsētā nodrošina pašvaldības 
iestāde Sporta pārvalde, kuras darbībai un izvirzīto 
uzdevumu izpildei 2010. gadā tika izlietoti  
Ls 545 923. 

Galvenie notikumi 2010.gadā 

- izdevumiem jaunatnes sporta attīstībai, 
nodrošinot sporta nodarbību norisi pilsētas sporta 
bāzēs (basketbola un ledus hallēs, vieglatlētikas 
manēţā, peldbaseinā, sporta hallē „Pārventa” un 
sporta namā „Centrs”), kā arī daţādu sporta veidu 
(t.sk. basketbola, futbola, tenisa, daiļslidošanas, 
hokeja, motosporta u.c.) atbalstam un atsevišķiem 
sporta projektiem un pasākumiem tika piešķirts Ls 
492 866. 2010.gadā pilsētā darbojās 32 sporta 
klubi , kopējais dalībnieku skaits tajos bija 1 755 , 
tai skaitā 1 100 bērnu un jauniešu. 

2010. gadā tika atklāti vairāki jauni sporta 
objekti:  

slēpošanas kalnā „Lemberga hūte” -  atklā-
ta distanču slēpošanas trase 1 km garumā; 

Olimpiskā centra „Ventspils” centrālajā 
sporta bāzē - atklāts jaunais „MiniPitch” jeb mazais 
futbola laukums (20x40m), kas atbilst UEFA notei-
kumiem; 

tika atklāts jaunizveidotais iekštelpu skeit-
parks (telpas Lāčplēša ielā 7, Ventspilī) – ir iespēja 
ar ekstrēmajiem sporta veidiem nodarboties ru-
dens un ziemas sezonā; 

2010. gadā Ventspils Piedzīvojumu parkā 
tika organizēti divi jauni pasākumi: 

pirmais Ventspils Piedzīvojumu parka pus-
maratons (piedalījās apt.1.5 tūkst. dalībnieku); 

nūjošanas festivāls (piedalījās 265 dalībnie-
ku). 

KULTŪRA 

Nozares uzdevumus pilsētā veic 3 pašvaldī-
bas iestādes (Ventspils bibliotēka, Ventspils Mu-
zejs, Kultūras centrs), daļa funkciju deleģētas ir 
SIA „Kurzemes Filharmonija”. Kultūras iestāţu 
darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu 
izpildei 2010. gadā kopumā izlietoti Ls 4 521 222. 

Ventspils bibliotēka 

Lai pilsētas iedzīvotājiem nodrošinātu infor-
mācijas pieejamību un izmantošanu, veidotu ie-
spieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un 
citu dokumentu krājumus, veiktu to sistematizēša-
nu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, pašvaldībā ir 

izveidota iestāde Ventspils Bibiotēka, kas ietver 4 
struktūrvienības - Galvenā bibliotēka (t.sk. Bērnu 
bibliotēka), Ventspils Augstskolas bibliotēka, Gāliņ-
ciema bibliotēka, Pārventas bibliotēka. Iestādes 
darbībai 2010.gadā kopumā izlietoti Ls 462 102. 

Galvenie notikumi 2010.gadā 

- 2010. gadā Ventspils bibliotēkā ir iegādā-
tas 7 368 jaunas grāmatas, audiovizuālie informā-
cijas nesēji (kompaktdiski, video kasetes, DVD u. 
c.) un periodiskā literatūra par kopējo summu Ls 
38 568. 

- Kopumā Ventspils bibliotēkā 2010. gadā 
organizēti vairāk kā 100 tematiski pasākumi, 254 
pasākumi bērniem, 223 izstādes, no tām 50 māk-
slas izstādes, vairāk kā 30 muzikāli pasākumi un 
koncerti, ko apmeklējuši 13 735 interesenti. 

- Pārventas bibliotēkas veiksmīgā darbība. 
Šajā bibliotēkā 2010. gadā tika reģistrēti 3 740 
lasītāji un 156 156 apmeklējumu reizes. Salīdzinā-
jumā ar 2008. gadu (kad Pārventas bibliotēka dar-
bojās pilnu gadu vecajās telpās), reģistrēto lasītāju 
skaits palielinājies par 178% un apmeklējums pa-
lielinājies par 181%. Jaunuzceltās Pārventas bibli-
otēkas arhitektūra un dizains ieguvuši augstu atzi-
nību profesionāļu vidū gan vietējā, gan Latvijas 
mērogā – 2010.gadā iegūta galvenā balva skatē 
"Labākie realizētie darbi arhitektūrā, vides dizainā 
un būvniecībā Ventspils pilsētā 2009. gadā", Lielā 
balva Latvijas arhitektūras 2009. gada labāko dar-
bu skatē, labākās 2009. gada jaunbūves tituls Lat-
vijas Būvnieku asociācijas skatē „Gada labākā bū-
ve Latvijā 2009” un dizaina gada balva kā labāka-
jam sabiedriskajam interjeram 2009. gadā Latvijā, 
2011.gadā pirmā vieta Krievijas ikgadējā arhitek-
tūras „Best Office Awards 2011” nominācijā 
„Labākais ārzemju projekts”. 
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Ventspils muzejs  

Ventspils muzeja (Livonijas ordeņa pils) un 
iestādes 3 struktūrvienību (Piejūras Brīvdabas mu-
zejs, H.Dorbes muzejs „Senču putekļi” un Ziemeļ-
kurzemes amatniecības centrs „Amatu māja”) dar-
bības nodrošināšanai un investīcijām 2010. gadā 
kopumā izlietoti Ls 1 723 761. 

Galvenie notikumi 2010.gadā 

- 2010.gada augustā tika atklāts jaunizbū-
vētais šaurslieţu dzelzceļa līnijas pagarinājums, 
kas savieno Piejūras Brīvdabas muzeju ar Piedzīvo-
jumu parku Saules ielā. Dzelzceļa tiešā tuvumā 
tika izbūvētas vēsturisko staciju ēku replikas 
(Mazirbes stacija, Aizputes depo ēka un gala staci-
ja „Kalns”), kases ēka, vagonu nojume un starp-
stacijas nojume, kā arī veikti teritorijas labiekārto-
šanas darbi, izveidota digitālā ekspozīcija par šaur-
slieţu dzelzceļa vēsturi un Mazbānīša virtuālā karte 
un tīmekļa vietne internetā.  Kopš jaunās dzelzceļa 
līnijas atklāšanas 2010.gadā iespēju izbraukt ar 
Mazbānīti izmantoja aptuveni 30 000 cilvēki. 

- tika turpināta Rietumlatvijas vēstures iz-
pētes projekta realizēšana. Tā ietvaros veikti arhe-

oloģiskie izrakumi Ventspils Jaunrades nama teri-
torijā Maiznieku ielā 11, gūstot zinātniski nozīmī-
gus rezultātus, kā arī iegūstot plašu senlietu, kera-
mikas, osteoloģisko un citu materiālu klāstu. Pro-
jekta ietvaros tika veikti arī izrakumi jaunatklātajā 
arheoloģiskajā piemineklī Zlēku pagasta Dobkroga 
senkapos. 

- Ventspils muzejs veiksmīgi organizēja 
daudzu ventspilnieku un pilsētas viesu iecienītus 
ikgadējos kultūras pasākumus (lielākie - slāvu 
gadskārtas svētki „Masļeņica”, Lieldienas, Jāņu 
ielīgošana, Muzeju nakts), bet aprīlī, maijā ar 
Ventspils muzeja līdzdalību tika organizētas Kurze-
mes mākslas dienas ar tēmu „Kapitālais reālisms”. 

Realizētie investīciju projekti  

- projekts „Vienīgā Baltijā vēsturiski sagla-
bātā 600 mm šaurslieţu dzelzceļa, kā kultūrvēstu-
riska objekta attīstība: iekļaušana Ventspils trans-
porta struktūrā un starptautiskā tūrisma apri-
tē” (kopējā projekta summa Ls 1 686 416, 
2010.gadā apgūti Ls 1 188 068). Galvenās projek-
ta ietvaros īstenotās aktivitātes uzskaitītas ie-
priekš. 

Kultūras centrs 

Kultūras centra galvenais mērķis ir kvalitatī-
vas kultūrvides veidošana un uzturēšana Ventspilī, 
kā arī mākslinieciskās jaunrades veicināšana un 
nodrošināšana. Kultūras centra finansēšanai 2010. 
gadā kopumā izlietoti Ls 911 796, tai skaitā, iestā-
des organizēto kultūras pasākumu realizēšanai 
kopumā izlietoti Ls 434 918. 

Galvenie notikumi 2010.gadā 

- tradicionālo un pilsētas galveno gada pa-
sākumu sekmīga organizēšana 2010.gadā - Tūris-
ma sezonas atklāšana, Pārventas svētki, Starptau-
tiskie bērnu svētki, Zilā karoga pacelšanas svētki, 
Jūras svētki, pilsētas svētki „Ventspils 700+20”; 

- iecienītu muzikālo pasākumu organizēšana 
kopā ar sadarbības partneriem , tai skaitā, sadar-
bībā ar Latvijas Televīziju - „Muzikālā banka” gada 
aptaujas fināla apbalvošanas ceremonija, konkursa 
―Eirodziesma 2010‖ nacionālās atlases fināls, Lat-
vijas Šlāgeraptauja”, bet sadarbībā ar valsts aģen-
tūru „Latvijas koncerti” nodrošināta augsta līmeņa 
klasiskās mūzikas pieejamību pilsētā - notika 4 
kamermūzikas koncerti; 

- 2010.gadā Ventspilī pirmo reizi notika 
jauno izpildītāju konkurss „Balss pavēlnieks”, kas 
guva lielu skatītāju atsaucību. Pasākums tiek orga-
nizēts arī 2011.gadā.   

SIA „Kurzemes filharmonija” 

Lai attīstītu daţādu ţanru profesionālo ska-
tuves mākslu un nodrošinātu to pieejamību Vents-
pilī un Kurzemes reģionā, teātra nama „Jūras vār-
ti” darbību nodrošina pašvaldības izveidota kapitāl-
sabiedrība SIA „Kurzemes filharmonija”. 2010. 
gadā minēto funkciju realizēšanai tika novirzīti    
Ls 411 242. 

2010. gadā kapitālsabiedrība turpināja sa-
darbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, or-

ganizējot teātra, operas un baleta izrādes, akadē-
miskās, kamermūzikas, populārās un laikmetīgās 
mūzikas koncertus, izstādes un citus pasākumus. 
Plaša kultūras programma tika organizēta pasaulē 
garākā ziedu paklāja veidošanas pasākuma Ginesa 
rekords Ventspilī ietvaros 2010. gada jūlijā. 

SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA 

Sociālās palīdzības funkciju pašvaldībā no-
drošina Sociālā dienesta struktūrvienības (Sociālās 
palīdzības nodaļa Raiņa ielā 10, Pārventas filiāle un 
pansionāts un bērnu nams „Selga”) un Ventspils 
pilsētas bāriņtiesa, kuru uzturēšanai 2010. gadā 
izlietoti Ls 858 154. Kopējie sociālās nodrošināša-
nas nozares izdevumi 2010.gadā ir Ls 2 601 899. 

Galvenie notikumi 2010.gadā 

- Sociālā dienesta Sociālās palīdzības noda-
ļa un Pārventas filiāle nodrošinājušas palīdzības 
sniegšanu 33 daţādu sociālo pabalstu un 10 soci-
ālo pakalpojumu veidā Ventspils pilsētas maznod-
rošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem, kā arī 
pensionāriem un invalīdiem ar noteiktu ienākumu 
līmeni. 2010. gadā šim mērķim izlietoti                
Ls 1 743 745. Sociālo palīdzību 2010.gadā saņē-
muši gandrīz 13 000 pilsētas iedzīvotāji. 

Pabalstiem un palīdzībai izlietoto līdzekļu sadalījums 

2010.gadā 

2010. gada galvenie uzdevumi 
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Pansionātā un bērnu namā „Selga” tiek 
nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā rehabi-
litācija un sociālā integrācija 32 bāreņiem un bez 
vecāku apgādības palikušiem bērniem, kā arī 136 
pensionāriem un invalīdiem. Iestādes uzturēšanas 
izdevumiem 2010. gadā izlietoti Ls 510 875; 

Ventspils pilsētas bāriľtiesa ir aizbildnī-
bas un aizgādnības iestāde, kas Ventspils pilsētas 
administratīvajā teritorijā prioritāri nodrošina bēr-
na vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un 
tiesisko interešu aizsardzību. 2010. gadā pieņemti 
256 lēmumi, pārstāvētas nepilngadīgo un rīcībnes-
pējīgo personu intereses pilsētas un apgabala tiesu 
84 sēdēs, nodibinātas 14 aizbildnības, apstiprinā-
tas 4 adopcijas, audţuģimenēs ievietoti 11 bērni, 
kā arī kontrolētas 9 lietas, kad bērns nodots citas 
personas aprūpē. Bāriņtiesas uzturēšanai 2010. 
gadā izlietots Ls 46 942. 

Realizētie investīciju projekti 

-2010.gada beigās Atpūtas ielā 16, Ventspilī 
atklāts atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar 
īpašām vajadzībām „Cimdiņš‖, kur no 2011. gada 
1. janvāra tiek nodrošināti kvalitatīvi sociālās un 

medicīniskās rehabilitācijas pasākumi 20 bērniem 
ar īpašām vajadzībām, sniegts psiholoģisks, infor-
mējošs un izglītojošs atbalsts bērniem ar īpašām 
vajadzībām un viņu vecākiem. Projekts īstenots 
sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu Eiropas Ekono-
mikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā 
projektu konkursa ietvaros. Projekta ietvaros veikti 
būvniecības darbi un iegādāts aprīkojums telpām 
Atpūtas ielā 16, Ventspilī (Ventspils pilsētas paš-
valdības līdzfinansējums projektam Ls 14 033). 

TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIE-
KOŠANA, VIDES AIZSARDZĪBA  

-Nozares izdevumus veido sekojoši galve-
nās izdevumu pozīcijas : Ventspils pilsētas infra-
struktūras attīstības programmas (t.sk., investīciju 
projekti, jaunu vides objektu izveide u.c.), Pilsētas 
uzturēšanas programma (ielu, ietvju tīrīšana, par-
ku, skvēru, pagalmu labiekārtošanas un uzturēša-
nas darbi), pašvaldības iestādes Komunālā pārval-
de izdevumi (iestādes uzturēšanas un administratī-
vie izdevumi) Teritoriālās plānošanas darbu izde-
vumi un Vides aizsardzības pasākumu izdevumi, 
namīpašumu nojaukšanas un sakārtošanas izdevu-
mi. Kopējie nozares izdevumi 2010.gadā ir           
Ls 9 768 800 (t.sk. vides aizsardzība Ls 78 585). 

Galvenie notikumi 2010.gadā 

-Realizēti vairāki apjomīgi investīciju pro-
jekti, kuru realizācijai piesaistīts Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu finansējums (apraksts sekojošā 
sadaļā „Realizētie investīciju projekti”); 

- 2010.gadā par godu Ventspils pilsētas 
720. jubilejai, izmantojot 80 tūkstošus podiņos 
augošu puķu, tika izveidots 1665,93 m garš pa-
saulē garākais ziedu paklājs, uzstādot Ginesa pa-
saules rekordu. Pēc pasākuma norises puķes tika 
izstādītas pie skolām un pirmsskolas izglītības ie-
stādēm, kā arī īpašā, pilsētas jubilejai par godu 
veidotā Baltijā lielākajā viengadīgo puķu dobē; 

- labiekārtoti skvēri Ventspilī Pils ielā 32 un 
Tārgales ielā 10, labiekārtota Jūrmalas parka teri-
torija un turpināti labiekārtojuma darbi pilsētas 
pludmalē; uzstādītas automātiskās tualetes Dzir-
navu laukumā un Loču ielā 25. 

Realizētie investīciju projekti 

Atbilstoši Ventspils pilsētas attīstības plā-
niem 2010. gadā tika plānveidīgi rekonstruēti un 
izbūvēti vairāku ielu posmi un māju iekšpagalmi, 
kā arī labiekārtota publiskā infrastruktūra. Ielu 
infrastruktūras attīstības programma tiek īstenota 
kompleksi – gan sadarbībā ar Ventspils brīvostas 
pārvaldi, kas nodrošina pievedceļu infrastruktūras 
attīstību Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem 
termināliem un industriālajām zonām, gan sadarbī-
bā ar pašvaldības SIA „ŪDEKA”, kas īsteno ūdens-
saimniecības attīstības projektu. 

- pabeigts projekts „Ielu infrastruktūras 
attīstība Ventspilī, I kārta” (kopējā projekta sum-
ma Ls 1 449 213, 2010.gadā apgūti Ls 265 526). 
Projekta ietvaros izbūvēti 8 ielu posmi 1,9 km ga-
rumā, rekonstruēts 1 ielu posms 0,2 km garumā, 
kā arī izveidoti 3 publiskās infrastruktūras objekti 

1,2 ha platībā; 

- uzsākts īstenot projektu „Ielu infrastruktū-
ras attīstība Ventspilī, II kārta” (kopējā projekta 
summa Ls 9 480 096, 2010.gadā apgūti               
Ls 2 550 542). Kopā ar Ventspils pilsētas ūdens-
saimniecības programmas ieviešanu, konkrētā  
projekta ietvaros plānots rekonstruēt un labiekār-
tot 78 ielu posmus; 

- turpināta projekta „Eiropas starptautiskās 
maģistrāles (E22) un valsts galvenā autoceļa 
(A10) ielu posmu rekonstrukcija Ventspilī” īsteno-
šana (projekta kopējā summa Ls 4 339 571, 
2010.gadā apgūti Ls 2 597 183). Projekta ietvaros 
2010.gadā pabeigta rotācijas apļu Ventas kreisajā 
un labajā krastā rekonstrukcija, kā arī Lielā pro-
spekta un Lāčplēša ielas krustojuma izbūve, Dzin-
taru ielas rekonstrukcija ar nobrauktuvēm līdz sa-
tiksmes pārvadam pār dzelzceļu, kā arī veikts sa-
tiksmes pārvada remonts pār dzelzceļu, tai skaitā 
ar nobrauktuvi Rīgas virzienā; 

- turpināta projekta „Darba praktizēšanas 
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās” realizācija 
(projekts uzsākts 2009.gadā, kopējā projekta 
summa Ls 645 601, 2010.gadā izlietoti               
Ls 375 403). 2010.gadā projekta ietvaros vidēji 
mēnesī bija nodarbināti 334 bezdarbnieki 276 dar-
ba vietās, saņemot stipendiju vidēji Ls 79 mēnesī. 
Projekts turpinās arī 2011.gadā. 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 

Sabiedrisko kārtību un drošību pilsēta no-
drošināšana pašvaldības iestāde Ventspils pilsētas 
pašvaldības policija. Iestādes pamatuzdevums 
papildus minētajam ir pilsētas saistošo noteikumu 
uzraudzība un kontrole, jaunradīto un labiekārtoto 
objektu apsekošana, uzraudzība, vainīgo aizturē-
šana. Pašvaldības policija peldsezonas laikā ir at-
bildīga par pilsētas pludmales glābšanas dienesta 
darbu organizēšanu. Nozares kopējie izdevumi 
2010.gadā ir Ls 951 451. 

2010. gada galvenie uzdevumi 
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VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI 
(PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE) 

Izpildvaras (pašvaldības pārvaldes) funkci-
jas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodro-
šina Ventspils pilsētas dome. Šo funkciju realizāci-
ju saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas domes 
nolikumu, racionāli un likumīgi izmantojot pašval-
dības rīcībā esošos resursus, 2010. gadā nodroši-
nāja 13 ievēlētie deputāti, domes vadība un paš-
valdības struktūrvienības.  

Ventspils pilsētas domes pašreizējais sa-
stāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2009.gada 
6.jūnijā. 2010. gadā notikušas 22 Ventspils pilsē-
tas domes sēdes, kurās pieņemti 263 lēmumi. Lē-
mumu izskatīšanas un izvērtēšanas procesā pieda-
lījās 4 pastāvīgās komitejas, 26 komisijas un 2 
padomes. 

2010. gadā pašvaldības pārvaldes darbības 
nodrošināšanai tika izlietoti Ls 1 429 569, kā arī 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2010.gadā 
veikti maksājumi Ls 1 343 803 apmērā. 

VESELĪBAS APRŪPE 

Ventspils pilsētas pašvaldība, izprotot to, ka 

valsts līdzekļu daudzums veselības aprūpei ir ne-
pietiekams, ik gadu piešķir līdzfinansējumu kvalita-
tīvas veselības aprūpes nodrošināšanai ventspilnie-
kiem . 2010. gadā finansējums nozarei Ls 100 478 
apmērā piešķirts medicīniskā aprīkojuma un mēbe-
ļu iegādei, t.sk. projektam „Pašvaldības SIA 
„Ventspils slimnīca” stacionārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana”. 

2010.gadā, apvienojot pašvaldības SIA 
„Ventspils slimnīca” un a/s „Talsu slimnīca”, tika 
izveidota SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnī-
ca”. 

EKONOMISKĀ DARBĪBA 

Nozares izdevumos iekļauti daţādu pasāku-
mu un projektu izdevumi, kuru mērķis ir veicināt 
sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un ekonomisko 
izaugsmi pilsētā, kā arī popularizēt Ventspils pilsē-
tas tūrisma un aktīvās atpūtas iespējas. Nozares 
izdevumos iekļauti arī pašvaldības iestādes 
„Ventspils digitālais centrs” darbības izdevumi 
(apakšnozare „Transports un sakari”). Kopējie 
nozares izdevumi 2010.gadā Ls 1 658 666.  

Ventspils Digitālais centrs 

Ventspils Digitālais centrs ir pašvaldības 
iestāde, kuras galvenā funkcija ir nodrošināt vieno-
tas pašvaldības informācijas tehnoloģiju sistēmas 
sekmīgu darbību, veicināt jaunu IT resursu iespēju 
izmantošanu pašvaldības struktūrvienību darbībā, 
kā arī sniegt pilsētas iedzīvotājiem nepieciešamās 
zināšanas un iemaņas darbam ar modernajām 
tehnoloģijām. Iestādei ir divas struktūrvienības: 
Ventspils pašvaldības IT kompetences centrs un 
Ventspils pilsētas pieaugušo izglītības centrs. Ie-

stādes uzturēšanai , kapitālajām iegādēm un pro-
jektu realizācijas izdevumiem 2010.gadā izlietoti 
Ls 662 299. 

Galvenie notikumi 2010.gadā 

- no 2010.gada jūnija Ventspils Digitālais 
centrs veic Skolotāju atbalsta dienesta pienākumus 
– nodrošina kopumā ap 200 Latvijas skolām no-
drošina apkalpošanu – konsultēšanu, bojājumu 
pieteikumu reģistrēšanu un bojājumu novēršanu. 
konsultācijas, apmācības un problēmu pieteikumu 
apstrādi, pārvalda datoru, printeru, projektoru, 
multimediju tāfeļu, digitālo mikroskopu un citu pie 
datora pieslēdzamu ierīču bojājumu noteikšanu un 
novēršanu. Par minēto pakalpojumu sniegšanu 
iestāde 2010.gadā saņēmusi Ls 136 784. 

- 2010.gadā turpinās iestādes dalība Latvi-
jas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfi-
nansētajā Publisko bibliotēku attīstības projektā, 
kura ietvaros tiek apkalpotas visas Latvijas 874 
publiskās bibliotēkas, nodrošinot lietotāju atbalsta 
funkcijas. Šī projekta īstenošanai 2010. gadā izlie-
tots valsts finansējums Ls 19 335 apmērā. 

- iestādes Pieaugušo izglītības centrā dar-

bam ar modernajām tehnoloģijām tika apmācīti 
vairāk kā 1 000 iedzīvotāji. Apmācības notika gan 
latviešu, gan krievu valodā. 

Realizētie investīciju projekti (IT attīstības 
jomā) 

- pabeigta projekta „Inovatīvas, interaktīvas 
multimediju apmācību programmas izstrāde Latvi-
jas vispārizglītojošām skolām” īstenošana 
(kopējais projekta apjoms Ls 245 366, 2010.gadā 
apgūti Ls 175 042). Projekts tika realizēts ar Nor-
vēģu finanšu instrumenta atbalstu un tā ietvaros, 
lai veicinātu informācijas un komunikācijas tehno-
loģiju iesaisti skolēnu mācību procesā, tika izstrā-
dāti mūsdienīgi mācību materiāli dabaszinībās – 
fotogrāfijas, videofilmas, animācijas, kā arī inter-
aktīvas spēles un uzdevumi, ko iespējams izman-
tot gan mācību stundās, gan arī individuāli ārpus 
stundām. 

Realizētie investīciju projekti (tūrisma attīs-
tības jomā) 

- turpināta projekta īstenošana „Viens atva-
ļinājums – divas valstis‖ (projekts uzsākts 2009. 
gadā, kopējais finansējums Ls 189 463, 2010.gadā 
izlietoti Ls 27 995). Projekts ir Igaunijas – Latvijas 
pārrobeţu sadarbības programmas projekts, kura 
mērķis ir Ziemeļkurzemes un Sāmsalas (Igaunija) 
pievilcības un konkurētspējas paaugstināšana tū-
risma jomā. Projekta ietvaros 2010.gadā izstrādāti 
Sāmsalas un Ziemeļkurzemes reģionam kopīgi 
tūrisma maršruti, realizēta dalība vairākos starp-
tautiskos tūrisma gadatirgos un uzlabota reģiona 
tūrisma informācijas izplatīšanu internetā. Projekta 
īstenošanas beigu termiņš ir 2011. gada maijs. 

2010. gada galvenie uzdevumi 
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2010. gada galvenie uzdevumi 

4. 2009. UN 2010.GADĀ ĪSTENOTIE UN 2011. 

GADĀ PLĀNOTIE INVESTĪCIJU PROJEKTI 

2010. gadā apgūtais publiskais finansējums 

Viens no tautsaimniecības attīstību galvenajiem 
raksturotājiem ir investīciju apjoms valstī kopumā 
un konkrētajā pašvaldībā. Lai raksturotu saimnie-
ciskās darbības intensitāti, uzņēmējdarbības aktivi-
tāti un materiāli tehnisko nodrošinājumu, nozīmīgs 
rādītājs ir investīcijas, kuras pašvaldība piesaista, 
realizējot Eiropas Savienības fondu un programmu 
projektus, nodrošinot pašvaldības un uzņēmumu 
līdzfinansējumu pilsētas infrastruktūras attīstībā.  
Plānojot un realizējot investīciju projektus, tiek 
aptvertas daţādas tautsaimniecības nozares, sek-
mējot ekonomiskās darbības, pašvaldības teritori-
ju, mājokļu apsaimniekošanas, sporta, kultūras, 
izglītības, veselības un sociālās aizsardzības attīstī-
bu.  

Ventspils pilsētas attīstības stratēģisko mērķu 
un prioritāšu īstenošanai, pilsētas attīstībai nozīmī-
gās sfērās un objektos pēdējos gados ir piesaistīts 
būtisks Eiropas Savienības struktūrfondu finansē-
jums, valsts budţeta līdzekļi, kā arī novirzīti paš-

valdības budţeta, citu institūciju un kapitālsabied-
rību līdzekļi.   

Lai interesenti un 2010.gada publiskā pārskata 
lasītāji iegūtu vispusīgu un pilnu priekšstatu par 
Ventspils pilsētā realizētajām publiskajām investī-
cijām un sadarbības projektiem (to apjomu, finan-
šu avotiem), pārskatā ir ietverta informācija par 
projektiem, ko īsteno pašvaldības iestādes, pašval-
dības kapitālsabiedrības, Ventspils Brīvostas pār-
valde un valsts izglītības iestādes – Ventspils 
Augstskola, Ventspils profesionālā vidusskola un 
Ventspils mūzikas skola. 

Minētās pašvaldības un valsts struktūrvienības 
2009. un 2010. gadā īstenojušas projektus kopu-
mā par 43,1 miljoniem latu, tai skaitā, 2009. gadā 
apgūti 18,2 miljoni latu un 2010. gadā 24,9 miljoni 
latu.   Detalizēta  informācija par 2009., 
2010.gadā īstenotajiem projektiem un apgūto fi-
nansējumu dota Pielikumā. 

19.att. 
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Kā nozīmīgākie īstenotie projekti 2009. un 
2010.gadā jāmin 2010.gadā atklātā jaunā bērnu 
dārza būvniecība Kuldīgas ielā 134, Ventspils Jaun-
rades nama ar vienīgo digitālo planetāriju un ob-
servatoriju Baltijā izveide, Mazbānīša attīstības 
projekta īstenošana, T/n Jūras vārti rekonstrukcija, 
pilsētas daudzdzīvokļu namu un publisko ēku ener-
goefektivitātes paaugstināšanas projekti un citi. 

Savukārt 2010.gadā ir uzsākta tādu svarīgu 
projektu īstenošana, kā Ielu infrastruktūras attīstī-
ba Ventspilī II kārta, „Ūdenssaimniecības attīstība 
Ventspilī III kārta”, Livonijas ordeņa pils 2.stāva 
restaurācija, vienlaikus turpinās 2009.gadā uzsāk-
tais Ventspils tranzītielu infrastruktūras uzlaboša-
nas projekts. 

Plānotie pašvaldības investīciju projekti turpi-
nās līdzšinējos gados iesākto pilsētas attīstības un 

veidošanas darbu: tie paredz apjomīgus infrastruk-
tūras uzlabojumus, ieguldījumus izglītībā, kultūrā, 
sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabo-
šanā.  

Papildus minētajiem projektiem, kuru īstenoša-
nā ir piesaistīti blakus resursi, Ventspils pilsētas 
pašvaldība ik gadu novirza noteiktu apjomu paš-
valdības budţeta līdzekļus jaunu infrastruktūras 
objektu izveidei pilsētā (t.sk.vides, tūrisma, aktī-
vās atpūtas objekti), kā arī tiek mērķtiecīgi ieguldī-
ti līdzekļi pašvaldības izglītības iestāţu infrastruk-
tūras attīstības programmas īstenošanai (t.sk. 
iekštelpu remonti, komunikāciju tīklu rekonstrukci-
jas u.c.). 2009.gadā kopumā ir apgūti 1.3 miljoni, 
bet 2010.gadā 1.1 miljoni latu no pašvaldības bu-
dţeta līdzekļiem. 

2010. gada galvenie uzdevumi 
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Personāls un veiktie pasākumi 

pašvaldības vadības pilnveidošanai 
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2010.gadā Ventspils pilsētas pašvaldībā tika 
īstenota atlīdzības sistēmas reforma – sākot ar 
2010.gada 01.janvāri Ventspils pilsētas pašvaldī-
bas iestādēs līdz šim pastāvošā atlīdzības sistēma 
tika pārveidota atbilstoši Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likumam, kas paredz vienotu pieeju valsts un paš-
valdību institūcijās atlīdzības noteikšanai, kas 
ietver darba samaksu, sociālās garantijas un atva-
ļinājumus. Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu 
amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmērs 
tiek noteikts, klasificējot amatus atbilstoši Minis-

tru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogam un ņemot vērā ama-
tam atbilstošo mēnešalgu grupu, kurai noteikts 
maksimālais mēnešalgas apmērs, kā arī amatper-
sonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un 
prasmju novērtējumu.  

Ņemot vērā amatu pamatfunkcijas, proti, līdzī-
gus darba uzdevumus un pamatpienākumus, to 
sareţģītību, atbildību un vadības funkcijas, zemāk 
attēlotajā tabulā atspoguļots Ventspils pilsētas 
pašvaldības iestāţu amatu sadalījums pa amatu 
grupām publiskā pārskata gadā: 

Vadības pilnveidošana 

Amatu grupa Amata nosaukums 
Amatu vienību 

skaits * 

Vadītāji 
pašvaldības institūciju vadītāji, pašvaldības institūciju vadītāju 
vietnieki, pašvaldības institūciju struktūrvienību vadītāji 

56 

Speciālisti 

pašvaldības institūciju struktūrvienību vadītāju vietnieki, lietve-
dības darbinieki, tulki, eksperti, ekonomisti, metodiķi, bibliote-
kāri, grāmatveţi, auditori, finansisti, nodokļu administratori, 
finanšu analītiķi, arhitekti, mākslinieki, programmēšanas inţe-
nieri, programmētāji, kartogrāfi, kultūras darbinieki, sociālie 
darbinieki, inspektori, tehniskie uzraugi, būvinspektori, konsul-
tanti, juristi, juristu palīgi, projektu vadītāji, klientu apkalpoša-
nas speciālisti u.c. 

369 

Tehniskie darbinieki 
transportlīdzekļa vadītāji, apkopēji, saimniecības speciālisti, 
veļas mazgātāji, pavāru palīgi u.c. 

375 

  KOPĀ: 800 

Ventspils pilsētas pašvaldības budţeta iestāţu amatu sadalījums amatu grupās 

* bez izglītības iestāţu pedagoģiskajām likmēm 

Kā redzams augstāk attēlotajā tabulā, Vents-
pils pilsētas pašvaldības budţeta iestādēs 
2010.gadā bija apstiprinātas vidēji 800 amatu 
vienības, neskaitot 912 pedagoģiskās likmes.  
Savukārt, vidējais Ventspils pilsētas pašvaldības 
budţeta iestādēs nodarbināto skaits 2010.gadā 
sastādīja 1 475. 

Zemāk attēlotajā grafikā atspoguļots Ventspils 
pilsētas pašvaldības budţeta iestāţu personāla 
sadalījums pēc dzimuma un vecuma uz 2010.gada 
31.decembri : 

Ventspils pilsētas pašvaldības budţeta iestāţu personāla sadalījums pēc dzimums un vecuma uz 
31.12.2010. 

20.att. 
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Ventspils pilsētas pašvaldībā īpaša uzmanība 
tiek pievērsta augsti kvalificēta personāla nodarbi-
nāšanai, kas ietver arī augstas prasības personāla 
atlasē.  

Lai nodrošinātu augsti kvalificēta personāla 
piesaisti, Ventspils pilsētas pašvaldības budţeta 
iestādēs personāla atlases procesā īpaša uzmanī-
ba tiek pievērsta pretendentu individuālajai kvali-
fikācijai un prasmēm. 2010.gadā uz Ventspils 
pilsētas pašvaldības budţeta iestāţu vakantajām 
amatu vietām ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību 
tika izsludināti 20 personāla atlases konkursi, tai 
skaitā uz 2 pašvaldības institūciju vadītāju ama-
tiem. Tāpat Ventspils pilsētas pašvaldība spējusi 
izmantot iespēju, uz noteiktu laiku ar plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību piesaistīt 3 profesionālus 
darbiniekus Eiropas Sociālā fonda finansētā pro-
jekta „Ventspils pilsētas pašvaldības administratī-
vās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes 
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsē-
tām un novadiem” ietvaros un 2 profesionālus 
darbiniekus Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Kapacitātes paaugstināšana fondu apguvei”  Nr. 

1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/021 ietvaros. Tādējā-
di, personāla atlasē tiek nodrošināta procesa ob-
jektivitāte un ievērots atklātības princips, proti, 
publicējot sludinājumu un visiem pretendentiem 
izvirzot vienādas prasības.  

Ventspils pilsētas pašvaldības produktīvās un 
kvalitatīvās darbības pamatā ir augsti profesionāla 
personāla noturēšana, regulāra personāla kvalifi-
kācijas paaugstināšana, investīcijas personāla 
izaugsmē un karjeras virzībā, kā arī personāla 
motivēšana.  

Kā redzams zemāk attēlotajā diagrammā 
Ventspils pilsētas pašvaldības budţeta iestādēs 

nodarbināto lielākā daļa (63%) ir ieguvusi augstā-
ko izglītību: 

Ventspils pilsētas pašvaldības budţeta iestādēs 
nodarbinātās personas turpina studijas, iegūstot 
augstāko izglītību, tai skaitā, iegūstot arī otru 
augstāko izglītību, maģistra un doktora grādus. 
Tāpat nodarbinātie paaugstina savu profesionālo 
kvalifikāciju, apmeklējot daţādus, savai kompe-
tencei atbilstošus, apmācību kursus, seminārus, 
piedaloties darba pieredzes apmaiņas procesos 
u.c.. Šādi profesionālie un intelektuālie izglītoša-
nās resursi būtiski ietekmē attiecīgā nodarbinātā 
profesionālo izaugsmi, kā arī uzlabo darba rezul-
tātus un veicina novatorisku ideju rašanos Vents-
pils pilsētas iedzīvotājiem svarīgu jautājumu īste-
nošanai. 

Vadības pilnveidošana 

Ventspils pilsētas pašvaldības budţeta iestāţu 
personāla sadalījums pēc iegūtās izglītības    

līmeľa. 

21.att. 
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 Komunikācija ar sabiedrību 
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Iedzīvotāju informēšanas un iesaistīšanas 
darbs 

○ Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā 

2010.gada saņemti 767 iedzīvotāju iesniegu-
mi un sūdzības no tiem 752 iesniegumi un 
tikai 15 sūdzības, kas ir par 31 mazāk nekā 
2009.gadā (798). Izskatīti 697 iesniegumi 
(90%), no tiem 532 prasības apmierinātas 
(69%), 131 gadījumos izskaidrotas iedzīvotā-
ju tiesības (17%) un 34 iesniedzējiem at-
teikts (4%). 10% no saņemtajiem iesniegu-
miem un sūdzībām palikuši kontrolē uz 
2011.gadu (lielākā daļa no tiem iesniegti tikai 
decembra pēdējā nedēļā, tādēļ to izskatīša-
nas laiks ir pārgājis uz 2011.gadu);  

○ katra pašvaldības struktūrvienība regulāri 

sniegusi informāciju par savu darbu kā vietē-
jiem, tā reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem;  

○ vairākas pašvaldības kapitālsabiedrības un 

iestādes regulāri rīkojušas Informācijas die-
nas iedzīvotājiem;  

○ Radio SWH Ventspils studijas ēterā izskanēju-

ši 126 informatīvi raidījumi par aktuāliem 
pašvaldības darba jautājumiem;  

○ Kurzemes Televīzijā notikušas 8 tiešraides 

par aktuālām tēmām ar domes vadības, do-
mes deputātu un pašvaldības struktūrvienību 
vadītāju piedalīšanos. Pavisam tiešraidēs 
2010. gadā saņemti 350 jautājumi, no tiem 
214 atbildēti tiešraides laikā, bet pārējie – 
Ventspils portālā www.ventspils.lv un Vents-
pils novada laikrakstā „Ventas Balss”, kā arī 
Kurzemes Televīzijas sagatavotajos siţetos;  

○ notikušas būvniecības ieceru sabiedriskās 

apspriešanas;  

○ lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, veikta 

iedzīvotāju aptaujāšana par konkrētiem aktu-
āliem pašvaldības darba jautājumiem, piemē-
ram, par licenču ieviešanu makšķerēšanai 
Būšnieku ezerā, Piedzīvojumu parka turpmā-
ku attīstību, iespējamo LED ekrāna atrašanās 
vietu Ventspilī, jaunu nosaukumu parka teri-
torijai starp Vasarnīcu – Riņķa – Aizsaules 
ielu, idejām Ventspils pilsētas attīstības prog-
rammas 2007.-2013.gadam aktualizācijai 
u.c., izmantojot gan Ventspils portāla 
www.ventspils.lv, Ventspils novada laikraksta 
„Ventas Balss”, Kurzemes Televīzijas un Radi-
o SWH Ventspils studijas piedāvātās iespējas. 
Aptauju rezultāti ņemti vērā pašvaldības lē-
mumu pieņemšanas procesā un atbilstoši 
iedzīvotāju izteiktajiem ierosinājumiem ir 

veikti daţādi labiekārtojumi un pilsētvides 
uzlabojumi, piemēram, izvēlēta atrašanās 
vieta pludmales kafejnīcai, dots nosaukums 
teritorijai starp Vasarnīcu – Riņķa – Aizsaules 
ielu – Kaziņpieskas, nolemts veidot jaunu 
figurālo puķu dobi – zaķu ģimeni skvēriņā pie 
Mazbānīša gala stacijas „Kalns” un izvēlēta 

devīze Starptautiskajam ziedu paklāju festi-
vālam –„Es ziedu-dziedu Tev!”.  

○ notikusi iedzīvotāju aptauja saistībā ar pilsē-

tas Lielās balvas un Balvas laureātu noteikša-
nu;  

○ lai veicinātu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, 

uzturēts dialogs ar pilsētas iedzīvotājiem por-
tāla komentāros lai radītu iedzīvotājiem ie-
spēju atrisināt aktuālus jautājumus maksimā-
li efektīvā veidā, samazinot laika patēriņu 
pašvaldības pakalpojumu saņemšanā, vien-
kāršojot un atvieglojot lietu kārtošanas pro-

cedūru, darbojies Iedzīvotāju informācijas 
centrs. Iedzīvotāju informācijas centrā 2010. 
gadā personīgi un telefoniski vērsušies 6607 
apmeklētāji (2009. gadā – 6817) saņemto 
rakstisko iesniegumu skaits – 12, pa e-pastu 
pienākuši 29 jautājumi.  

○ Ventspils pilsētas dome regulāri rīkojusi pre-

ses konferences, ik nedēļu notikušas Vents-
pils domes vadības preses konferences, kā arī 
preses konferences saistībā ar nozīmīgiem 
pasākumiem pilsētā, piemēram, Ginesa re-
korda „Garākā ziedu paklāja pasaulē” izveido-
šanu Ventspilī un jaunā „Ventspils 700+20” 
fotoalbuma prezentāciju. 

Raksti preses izdevumos, intervijas presē, 
TV un radio  

Ventspils pilsētas domes vadība, pašvaldības 

struktūrvienību vadītāji un speciālisti regulāri snie-
guši intervijas un informāciju ziņu aģentūrām, lielā-
kajiem Latvijas nacionālajiem laikrakstiem, radio un 
televīzijai, kā arī vietējiem plašsaziņas līdzekļiem un 
vairākiem ārvalstu medijiem. Saistībā ar Ventspils 
720.jubilejas atzīmēšanu, kā arī ar mērķi sociāli eko-
nomiskās krīzes laikā piesaistīt papildus apmeklētā-
jus Ventspilij, līdz ar to nodrošinot darbu apkalpojo-
šās sfēras uzņēmumiem, 2010.gadā tika organizēta 
plaša reklāmas kampaņa Latvijas lielākajos laikrak-
stos, ţurnālos, televīzijās un interneta portālos. Rek-
lāmas kampaņa guvusi neapšaubāmus rezultātus, jo 
tūristu skaits 2010.gada vasaras sezonā pieauga par 
35%. Arī tūrisma uzņēmēji pozitīvi novērtēja īsteno-
to kampaņu un tās ietekmi uz uzņēmējdarbības at-
tīstību pilsētā.  

Sabiedrības viedokļa izzināšana 

Ventspils pilsētas Dome veic vairākus pasākumus 
sabiedrības viedokļa izzināšanai par daţādām tē-
mām. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par ap-
mierinātību ar pašvaldības darba kvalitāti un paveik-
to, jau no 2004.gada divas reizes gadā tiek veikta 
telefonaptauja, kuras mērķis ir noskaidrot, kā Vents-
pils pilsētas iedzīvotāju vērtē Ventspils pilsētas Do-
mes darbu, un iegūt aktuālāko pilsētā risināmo jau-
tājumu sarakstu. 

Telefonaptaujā Ventspils iedzīvotāji novērtē 
Ventspils domes darbību, min labākos un neveiksmī-
gākos Ventspils domes darbus pēdējā gada laikā, kā 
arī min problēmas, kuras Ventspils domei būtu jāri-
sina pirmkārt. Socioloģisko pētījumu rezultāti sniedz 
pašvaldībai iespēju noskaidrot Ventspils iedzīvotāju 

Pašvaldība un sabiedrība  
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skatījumu un vērtējumu uz paveikto un nepaveikto 
pilsētā, kā arī uz pilsētas problēmjautājumiem. 

2010.gadā Ventspils pilsētas dome veica divas 
telefonaptaujas – februārī un septembrī. Katrā tele-
fonaptaujā pēc nejaušās izlases principa, par izlases 
veidošanas pamatu ņemot telefonu grāmatu 
„Ventspils 2008/2009” (februāra aptauja) un telefo-
nu grāmata „Ventspils 2009/2010 (septembra ap-
tauja), tika aptaujāti ap 600 Ventspils iedzīvotāji. 
Februārī veiktajā telefonaptaujā tika aptaujāti 604 
iedzīvotāji, savukārt septembrī veiktajā telefonap-
taujā tika aptaujāti 605 iedzīvotāji. 

2010.gada februārī veiktās telefonaptaujas rezul-
tāti: 

○ uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat Ventspils do-

mes darbību kopumā?", iedzīvotāji sniedza 
šādu vērtējumu: pozitīvi – 74,0 % , ļoti pozi-
tīvi – 7,7 %, negatīvi – 8,5 %, ļoti negatīvi – 
0.7%. 

○ o raksturojot trīs labākos darbus, ko 

Ventspils pilsētas dome paveikusi pēdējā ga-
da laikā, iedzīvotāji visbieţāk minējuši kultū-
ras pasākumu atbalstīšanu (28,1%) un kārtī-
bas, tīrības uzturēšanu pilsētā (14,4%), kā 
arī sporta pasākumu atbalstīšanu (14,1%), 
tilta celtniecību, tilta remontu (13,5%) un 
ielu sakārtošanu, remontu (13,5%).  

○ raksturojot neveiksmīgos darbus, ko Vents-

pils pilsētas dome paveikusi pēdējā gada lai-

kā, 25,4% norādīja, ka "nav slikto darbu", 
bet 41,1% atbildēja, ka "nezina šādus dar-
bus". Aptaujātie, kuri minēja kādus neveik-
smīgos darbus, salīdzinoši bieţāk norādījuši 
uz problēmām ostā, ar tranzītu (5,5%), pre-
tenzijām pret Domes darbu, darbiniekiem 
(5,4%), problēmām ar uzņēmējdarbību 
(3,7%) un bezdarba problēmām (3,7%). 

○ aktuālākās problēmas pilsētā  ir nodarbinātī-

bas jautājumu risināšana (29,5%), sociālo 
problēmu risināšana (15,9%), problēmas ar 
ielu tīrīšanu (13,1%) un ar komunālajiem 
pakalpojumiem, īri (11,7%), 9,7% norādīja, 
ka problēmu nav. 

2010.gada septembrī veiktās telefonaptaujas 
rezultāti: 

○ uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat Ventspils do-

mes darbību kopumā?", iedzīvotāji sniedza 
šādu vērtējumu: pozitīvi – 75,5 % , ļoti pozi-
tīvi – 14,9 %, negatīvi – 5,4 %, ļoti negatīvi 
– 0.0%. 

○ raksturojot trīs labākos darbus, ko Ventspils 

pilsētas dome paveikusi pēdējā gada laikā, 
iedzīvotāji visbieţāk minējuši tilta celtniecību 
un remontu (29,8%) un ielu sakārtošanu un 
remontus (22,8%), skolu, bērnudārzu labie-
kārtošanu, atbalstu izglītībai (18,3%), kā arī, 
ka pilsētā notiek daudz pasākumu, svētku 

(15,4%), ir daţādas atpūtas un izklaides ie-
spējas (14,1%). 

○ raksturojot neveiksmīgos darbus, ko Vents-

pils pilsētas dome paveikusi pēdējā gada lai-
kā, 22% norādīja, ka "nav slikto darbu", bet 
47,1% atbildēja, ka "nezina šādus darbus". 
Aptaujātie, kuri minēja kādus neveiksmīgos 
darbus, salīdzinoši bieţāk norādījuši uz pro-
blēmām ar uzņēmējdarbību (5,7%), problē-
mām ar ostas darbu, tranzītu (4,5%) un tiltu 
celtniecību, remontu (3,4%), norādīts uz tilta 
pabeigšanas aizkavēšanos). 

○ aktuālākās problēmas pilsētā ir nodarbinātī-

bas jautājumu risināšana (25,7%), sociālo 
problēmu risināšana (17,7%), problēmas ar 
komunālajiem pakalpojumiem, īri (8%), me-
dicīnas problēmas (6,8%) un ar pilsētas lab-
iekārtošanu saistīti jautājumi (6,2%). 

Ventspils pilsētas pašvaldības sadarbība ar 
nevalstisko sektoru 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldība 
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā un 
citos normatīvos aktos doto uzdevumu un pašvaldī-
bas brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju inte-
reses. Rūpējoties par iedzīvotāju vajadzību un inter-
ešu apmierināšanu, tai skaitā sociālajā sfērā, kultū-
ras un izglītības jomā Ventspils pilsētas pašvaldībā 
kā vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi sadar-
bību ar nevalstisko sektoru. To īstenojot, Ventspils 
pilsētas pašvaldība ir centusies panākt, lai labums, 
kas iegūts sadarbības rezultātā, sasniegtu ikvienu 
personu, kam tas nepieciešams. 

Informācijas pieejamība nevalstiskajām 
organizācijām un sabiedrības pārstāvju tieša 
iesaiste pašvaldības darbā 

Lai sekmētu sadarbību starp biedrībām un Vents-
pils pašvaldību, ikdienas darbā tiek izpildīti divi no-
sacījumi: pirmkārt, informācijas pieejamība un, otr-
kārt, sabiedrības pārstāvju tieša iesaiste. Nevalstis-
ko organizāciju (NVO) pārstāvji tieši iesaistās paš-
valdības darbā, strādājot Domes izveidotajās komisi-
jās un darba grupās, kurās pirms lēmumu pieņem-
šanas Domes sēdēs tiek izskatīti visi būtiskākie paš-
valdības darba jautājumi, kā arī iesniedzot priekšli-
kumus pašvaldībai, piedaloties NVO un pašvaldības 
kopīgi organizētas tikšanās ar biedrību, nodibināju-
mu un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. 

Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpa-
šām vajadzībām „Cimdiľš” izveide 

Ventspils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvi-
jas Bērnu fondu 2010.gadā Ventspilī izveidoja atbal-
sta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzī-
bām „Cimdiņš”. Minētais centrs īstenots projekta 
„Multifunkcionāla atbalsta centra bērniem ar īpašām 
vajadzībām izveidošana” ietvaros. Centrs bērniem ar 
īpašām vajadzībām nodrošina bezmaksas pieeju 

kvalitatīviem sociālajiem un medicīniskās rehabilitā-
cijas pakalpojumiem. 

Pašvaldība un sabiedrība  
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Nr.p.
k. 

Nevalstiskās organizācijas 

2010.gadā 
piešķirtie 

pašvaldības 
budţeta  

līdzekļi, Ls 

Mērķis 

1 2 4 5 

1 Politiski represēto apvienība 2 353 

Līdzekļi daļējai organizācijas darbības nodrošināšanai 
(uzturēšanas izdevumi) 

2 Pensionāru padome "Liedags" 633 

3 Invalīdu biedrība 300 

4 Nedzirdīgo biedrība 431 

5 Neredzīgo biedrība 812 

6 

Latvijas Antihitleriskās koalīcijas 
asociācija 

533 

7 

Alternatīvās aprūpes centrs 
"Ţēlsirdības māja" 

3 200 

8 

Dienas centrs bērniem un pusau-
dţiem "Nāc līdzi!" 

16 930 

9 Ventspils Kara un darba biedrība 
387 

10 Biedrība ,,Integrācijas 
centrs ,,Atvērtās durvis”” 

1 000 Līdzfinansējums projektam ,,Sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju 
grupu dzīves kvalitātes uzlabošana Ostgalā” 
(paredzēta divu veļas automātu, veļas ţāvētāja, dušas kabīnes 
iegāde). 

12 Pensionāru biedrība ,,Ventspils 
liedags” 

1 000 Līdzfinansējums projektam ,,Pieliksim dzīvei gadus – pieliksim 
gadiem dzīvi” (paredzēti  atbalsta pasākumi pensijas vecuma 
personām, organizējot radošas darbnīcas pensionāriem rokdarbu 
un māksliniecisko prasmju apgūšanai) 

13 360 Starptautiskās veco ļauţu dienas pasākums 

14 Neredzīgo biedrība 360 Līdzfinansējums projektam "Katra diena cilvēkam -vides apzinā-
šana un objektu noteikšana- saskatot, sadzirdot, sataustot" 

15 Nodibinājums ,,Latvijas bērnu 
fonds” 

150 Finansējums atbalsta centra ģimenēm un  bērniem ar īpašām 
vajadzībām  ,,Cimdiņš”  darbības uzsākšanas atbalstam 

16 680 Vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām 

Pašvaldība un sabiedrība  

2009.gada 1.septembrī Latvijas Bērnu fonds sa-
darbībā ar Ventspils pilsētas domi uzsāka īstenot 
projektu „Multifunkcionāla atbalsta centra bērniem 
ar īpašām vajadzībām izveidošana!”. Vajadzība vei-
dot šādu centru radās, apzinot Ventspils bērnu ar 
īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti un vērtējot Latvi-
jas Bērnu fonda Ventspils nodaļas darbu, kas jau 
ilgus gadus īsteno daţādus labdarības atbalsta pasā-
kumus šiem bērniem un viņu ģimenēm. Ventspilī un 
Ventspils novadā ir reģistrēti gandrīz trīs simti bērnu 
ar invaliditāti, tomēr šo pakalpojumu pieejamība 
reģionā nav pietiekami attīstīta. 

Ventspils pilsētas dome projekta vajadzībām 
pilsētā piešķīra telpas 161,4 m2 platībā, kā arī pie-
šķīra līdzfinansējumu 33 132 eiro jeb 10% no pro-
jekta kopējā budţeta (331 321 eiro). Bez telpu re-
monta un aprīkojuma iegādes Ventspilī šī projekta 
ietvaros tiks izveidotas arī 9 jaunas darba vietas 
vietējiem sociālās un izglītības jomas speciālistiem. 

Finansiāls atbalsts nevalstiskajām organizā-
cijām  

Pašvaldība katru gadu finansiāli atbalsta to ne-
valstisko organizāciju darbību, kas Ventspils iedzīvo-

tāju labā veic nozīmīgu darbu un sniedz atbalstu 
kādai no sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. 
Šim mērķim katru gadu tiek iedalīts finansējums 
Sociālā dienesta budţetā, un tas paredzēts biedrību 
un nodibinājumu darbības nodrošināšanai – telpu 
īrei, komunālo pakalpojumu segšanai, sakaru pakal-
pojumu nodrošināšanai utt.  

Turklāt ik gadu tiek izsludināts Sociālās palīdzī-
bas projektu finansēšanas konkurss, lai sniegtu fi-
nansiālu atbalstu uzņēmīgām personām, kas īsteno 
uz sociāli mazaizsargāto grupu dzīves kvalitātes uz-
labošanu vērstus projektus, veicina fizisku un juri-
disku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu 
sniegšanā, kā arī atbalsta pasākumu organizēšanu 
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. 

Konkursā finansējums projektiem var tikt pie-
šķirts gan vienreizēju (atsevišķu) pasākumu organi-
zēšanai, gan pastāvīgu, pārejošu pasākumu (sociālie 
pakalpojumi vai citi atbalsta pasākumi, kuri turpinās 
vairākus gadus) organizēšanai. 

2010.gadā pašvaldības sniegtais atbalsts nevalstiskajām organizācijām 
5.tab. 
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Pašvaldība un sabiedrība  

Sadarbība Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināša-
na pašvaldībās darba iemaľu iegūšanai un uz-
turēšanai” ietvaros  

2009.gada 11.septembrī Ventspils pilsētas dome 
ir noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentū-
ras Ventspils filiāli par aktīvā nodarbinātības pasāku-
ma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēša-
nai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu 
Nr.1DPPN-0700-2009 (turpmāk – Līgums) (Eiropas 
Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasāku-
mu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūša-
nai un uzturēšanai” Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/
NVA/001). 

Saskaņā ar Līguma 2.4.punktu pašvaldība, orga-
nizējot darba praktizēšanu savā administratīvajā 
teritorijā, var sadarboties ar biedrībām un nodibinā-
jumiem, kuru darbības mērķis, kā arī darba praktizē-
šanas aktivitāšu rezultātā sasniedzamais ieguvums, 
ir saistīts ar sociālā labuma radīšanu sabiedrībai. 

2010.gadā darba praktizēšanas vietas ir izveido-
tas šādās nevalstiskās organizācijās: 

• nodibinājums "Ventspils slimnīcas atbalsta 

fonds" (no 01.03.2010 – pašlaik); 

• nodibinājums "Alternatīvās aprūpes centrs 
"Ţēlsirdības māja"" (no 22.03.2010 – pašlaik);  

• nodibinājums „Fonds „Dzīvības maize”” (no 
22.03.2010 – pašlaik);  

• biedrība „Integrācijas centrs „Atvērtās dur-
vis”” (no 23.03.2010. līdz 27.12.2010.); 

• biedrība „Ventspils bērnu un pusaudţu atbal-
sta centrs „Nāc līdzi!” (no 22.03.2010. – pašlaik); 

• Ventspils baptistu draudze (no 31.05.2010. – 
pašlaik); 

• Reliģiskā organizācija „Ventspils evaņģēliski 
luteriskā draudze” (no 22.03.2010. – pašlaik);  

• Biedrība „Palīdzības centrs „Spēkavots”” (no 
25.03.2010. līdz 28.09.2010.); 

• Ventspils novada sieviešu biedrība 
„Spārni” (no 30.03.2010. līdz 29.09.2010.); 

• Latvijas Bērnu fonds Ventspils filiāle (no 
22.03.2010. – pašlaik).  

ESF un valsts finansiālais atbalsts – stipendijas 
bezdarbniekiem, atlīdzība darba vadītājiem, inventā-
ra iegāde, bezdarbnieku transporta izdevumu un 
veselības pārbauţu izmaksu kompensācija.  

Rūpes par pacientu tiesību aizsardzību un 
pacientu-ārstniecības personāla efektīvu sa-
skarsmi 

2010.gadā tika aizsākta Ziemeļkurzemes reģi-
onālās slimnīcas sadarbība ar Pacientu Ombudu, kas 
ir veselības aprūpes kvalitāti veicinoša, neatkarīga 
organizācija. Sadarbība ar Pacientu Ombudu uzsāk-
ta, lai uzlabotu pacientu tiesību nodrošinājumu, in-

formētību, kā arī pacientu un ārstniecības personāla 
savstarpējo saskarsmi. 

Slimnīcā ir izvietotas Pacientu Ombuda pastkastī-
tes vairākās vietā - Uzņemšanas nodaļā, Reģistratū-
rā, Dzemdību nodaļā un pie Bērnu nodaļas. Savukārt 
Talsu filiālē – pie Reģistratūras. Pie pastkastītēm ir 
izvietoti informatīvie materiāli par pacientu tiesībām 
un pienākumiem, kā arī sūdzību un pateicību veidla-
pas. Lai konstruktīvi risinātu savstarpējās komunikā-
cijas problēmas un jautājumus, kas saistīti ar veselī-
bas aprūpes kvalitāti, Pacientu Ombuds sagaida pa-
cientu tiešu iesaistīšanos, kas veicinātu atgriezenis-
kās saites veidošanos jau konkrētam pacientam vai 
viņa tuviniekiem. Slimnīca kopā ar Pacientu Ombudu 
organizē pacientu aptaujas, lai noskaidrotu pacientu 
viedokli par slimnīcas sniegtās medicīniskās palīdzī-
bas kvalitāti un trūkumiem, lai nepieciešamības ga-
dījumā tos uzlabotu vai pilnveidotu. 

Medicīnas atkritumu apsaimniekošana 

Ziemeļkurzemes reģionālās vadība 2010.gadā 
parakstīja nodomu protokolu par ANO Attīstības 
programmas un Pasaules Vides fonda finansētā pro-
jekta īstenošanu, kas paredz uzlabot medicīnas at-

kritumu apsaimniekošanu. Projekta ietvaros Vents-
pils slimnīcā notiek atkritumu apsaimniekošanas 
shēmas pilnveidošana.  Plānots iegādāties nepiecie-
šamo aprīkojumu, tai skaitā atkritumu šķirošanas 
konteineri, slēgtos atkritumu pārvadāšanas ratus, 
specializēto apģērbu personālam, kas nodarbojas ar 
atkritumu utilizāciju, un citu aprīkojumu. Projektu 
100% apmērā finansē Pasaules Vides fonds. 

Brīvprātīgo darbs Ginesa rekorda uzstādīša-
nā 

Ventspils pilsētas pašvaldība 2010.gada 24.jūlijā 
par godu Ventspils 720.jubilejai rīkoja Ginesa pasau-
les rekorda uzstādīšanas pasākumu – pasaulē garā-
kā ziedu paklāja veidošanu, izveidojot 1665,93 m 
garu un 1 m platu nepārtrauktu paklāju no puķu 
podiņos augošām puķēm. Paklāja veidošanā kā brīv-
prātīgais tika aicināts piedalīties ikviens ventspil-
nieks. Ventspils pilsētas pašvaldības partneris brīv-
prātīgo piesaistē Ginesa rekorda sasniegšanā bija 
Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs, kura sa-
stāvā ietilpstošo biedrību un nodibinājumu pārstāvji 
aktīvi līdzdarbojās kā brīvprātīgie šī pasākuma nori-
sē. 

Cita veida sadarbība un atbalsts 

Ventspils pilsētas pašvaldības teritorijā saskaņā 
ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 
otrās daļas 18. punktu un 02.06.2009. izdotiem LR 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.501 „Noteikumi 
par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2010.gadā 
atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksāju-
miem par tiem piederošajām ēkām”, 2010.gadā no 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem atbrīvo-
tas šādas biedrības:  

• biedrība „Latvijas Neredzīgo biedrība”; 

• biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” 
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Pašvaldības 2011. gada galvenie 

uzdevumi un plānotie pasākumi 
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2011.gadā saskaņā ar apstiprināto pašval-
dības budţetu Ventspils pilsētas pašvaldība plāno 
realizēt pasākumus un investīciju projektus, no-
drošinot pašvaldībai likumā „Par pašvaldībām” 
uzlikto funkciju izpildi. 2011.gada budţets veidots 
kā pašvaldības attīstības budţets – neskatoties uz 
plānoto pašvaldības budţeta ieņēmumu samazinā-
jumu, 2011.gadā investīcijas ēku būvniecībā un 
rekonstrukcijā, kā arī ielu un teritoriju labiekārto-
šanā no pašvaldības budţeta tiks veiktas 10,3 
milj.latu apmērā, tādā veidā nodrošinot darbu pil-
sētas iedzīvotājiem būvniecības un ar to saistītajās 
nozarēs. Nozīmīgākie investīciju projekti, ko plā-
nots realizēt 2011.gadā, ir sekojoši: 

Pašvaldības teritoriju apsaimniekoša-
nas nozarē  - turpināsies 2010.gadā uzsāktā pro-
jekta „Ielu infrastruktūras attīstības Ventspilī, II 
kārta” īstenošana, kas paredz kompleksu Ventspils 
pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanu, kā rezul-
tātā kopā ar Ventspils pilsētas ūdenssaimniecības 
programmas ieviešanu tiks rekonstruēti un labie-
kārtoti  78 ielu posmi pilsētā.  2011.gadā sadarbī-
bā ar Ventspils Brīvostas pārvaldi,  tiks turpināta 

projektu īstenošana ar mērķi izveidot vienotu velo-
celiņu tīklu Ventspilī, ar mērķi veicināt tūrisma un 
aktīvās atpūtas iespējas Ventspils pilsētā. 

Veselības aizsardzības nozarē - projekta 
„Ambulatorā veselības aprūpes pakalpojumu attīs-
tība Kurzemes reģionā – Ventspilī” ietvaros tiks 
uzbūvēta jauna poliklīnikas ēka Ventspilī, kas ie-
dzīvotājiem nodrošinās kvalitatīvu ambulatoro pa-
kalpojumu pieejamību un sasniedzamību. Projekts 
paredz arī stāvlaukuma ierīkošanu pie poliklīnikas 
un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu (projektu 
pilnībā plānots pabeigt 2012.gadā). 

Kultūras nozarē 2011.gadā plānots uzsākt 
projekta „Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī 
rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveide” 
īstenošanu, kas paredz Livonijas ordeņa pils atjau-
nošanu, lai sekmētu tās atpazīstamību un ekono-
misko izaugsmi Latvijas un starptautiskā mērogā, 
veidojot to par kultūras mantojuma un tūrisma 
centru, izmantojot modernas tehnoloģijas un ino-
vatīvus informācijas nodošanas veidus. Projekta 
ietvaros tiks atjaunota Livonijas ordeņa pils, tās 
fasāde, administrācijas ēkas fasāde, bijušā cietu-
ma ēkas fasāde un mūra sēta. 

Jāatzīmē arī plānotā Lielirbes baptistu lūg-
šanu nama pārcelšana uz Piejūras brīvdabas mu-
zeju. 

Izglītības nozarē 2011.gadā paredzēts 
mērķtiecīgi turpināt atjaunot un modernizēt skolu 
materiāli tehnisko bāzi un pilnveidot izglītības 
programmas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību 
procesu. Nolūkā uzlabot mācību procesu Ventspils 
pilsētas vispārizglītojošās skolās, 2011. gada bu-
dţetā rezervēti līdzekļi datoru nomaiņai pedagogu 
darba procesa nodrošināšanai, kā arī datorklasēs. 

Piesaistot ES fondu programmu līdzekļus, 
paredzēts turpināt iepriekšējos gados uzsāktos 
pasākumus eksakto zinātņu mācību priekšmetu 
attīstībai, kā ietvaros paredzēts labiekārtot un ar 
mūsdienu prasībām atbilstošiem mācību līdzekļiem 

un tehnoloģisko aprīkojumu aprīkot ķīmijas, fizi-
kas, bioloģijas, matemātikas un informātikas kabi-
netus Vakara vidusskolā, 1.pamatskolā, 
2.pamatskolā un 5.vidusskolā. 

Veicinot augstākās izglītības un mūţizglītī-
bas attīstību un pieejamību pilsētā, pašvaldība 
2011.gadā turpina finansiāli atbalstīt valsts dibinā-
to iestādi Ventspils Augstskola.  Pašvaldības finan-
sējums piešķirts vairāku ES programmu projek-
tiem , no kuriem apjomīgākais ir „Ventspils Augst-
skolas informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju 
programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruk-
tūras modernizācija", kura ietvaros tiks izbūvēts 
un aprīkots augstskolas vajadzībām izmantotā ēku 
kompleksa Inţenieru ielā 101, Ventspilī Ziemeļu 
korpuss. Inţenierzinātņu virziena tālākai attīstībai, 
minētā projekta ietvaros tiks izveidotas 8 jaunas 
mācību laboratorijas un 4 esošās tiks modernizē-
tas. Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts arī ener-
goefektivitātes paaugstināšanas projektam (ēku 
siltināšanas darbi Ventspils Augstskolas izmantota-
jās ēkās Inţenieru ielā 101 un 101a, Ventspilī) un 
vairākiem pārrobeţu sadarbības projektiem mūţiz-

glītības un augsto tehnoloģiju jomās. 

Sociālajā nozarē - sociālās palīdzības 
sniegšanai pilsētas iedzīvotājiem ir plānots 
2010.gada līmenī saglabāt visus sociālo pabalstu 
veidus un to apmērus. No 2011.gada pašvaldības 
atbalsts piešķirts 2010. gadā atklātajam atbalsta 
centram ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzī-
bām „Cimdiņš” (Atpūtas ielā 16, Ventspilī). Pro-
jekts īstenots sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu, 
piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Rezultātā 
ar kvalitatīviem sociālās un medicīniskās rehabili-
tācijas pasākumiem tiks nodrošināti 20 bērni ar 
īpašām vajadzībām.  

2011.gada plānotie sadarbības projekti 
un pētījumi 

2011.gadā pašvaldība plāno turpināt īstenot 
pētniecības darbus Ventspils muzejā - programmas 
„Rietumlatvijas vēstures izpētes projekts” ietvaros, 
kur 2011.gadā kā galvenie pasākumi jāatzīmē: 
Ventspils pilsētas senākās daļas ģeoloģiski arhe-
oloģiskā izpēte un Ventspils muzeja VII.rakstu 
krājuma izdošana. 

Plānots organizēt arī vairākas konferences, 
t.sk. Ventspils pilsētas domes Tūrisma informācijas 
centrs – ikgadējo konferenci „Ventspils Tūrisma 
konference”, Ventspils pilsētas domes Izglītības 
pārvalde – ikgadējo Ventspils pilsētas pašvaldības 
izglītības iestāţu pedagogu konferenci. 

Pētniecības darbi – fundamentālie un lietiš-
ķie pētījumi noteiktās inženierzinātņu, ekonomikas 
un valodniecības jomās 2011.gadā tiks veikti 
Ventspils Augstskolā un tās struktūrvienībā – inţe-
nierzinātņu institūtā „Ventspils Starptautiskais 
radioastronomijas centrs” (augstskolai pašvaldība 
sniedz atbalstu, piešķirot dotāciju augsti profesi-
onāla personāla nodrošinājumam un investīciju 
projektu īstenošanai zinātniskās infrastruktūras 
izveidei). 

2011. gada galvenie uzdevumi un plānotie pasākumi 
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Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2010.gada konsolidētais pārskats  

Lai sniegtu priekšstatu par Ventspils pilsētas 
pašvaldības finansiālo darbību 2010.gadā, pašval-
dība sagatavoja Ventspils pilsētas pašvaldības 
2010.gada konsolidēto pārskatu. Minētais doku-
ments tika izstrādāts saskaņā ar LR likumiem „Par 
grāmatvedību”, „Par budţetu un finanšu vadību” 
un LR Ministru kabineta normatīvajiem dokumen-
tiem, kas reglamentē pašvaldību grāmatvedības 
uzskaiti un gada pārskatu sagatavošanas kārtību, 
un apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 
2011.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.63.  

Šajā pārskatā tika konsolidēti 10 pašvaldības 
budţeta iestāţu gada pārskati, budţeta izpildē 
iekļauts arī pašvaldības finansējums kapitālsa-
biedrībām un Ventspils Augstskolai.   

Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada kon-
solidēto pārskatu auditēja auditorfirma SIA „Ernst 
& Young Baltic”, kuru ziņojumā teikts, ka pašval-
dības 2010.gada konsolidētais finanšu pārskats 
sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Vents-
pils pilsētas pašvaldības finansiālo stāvokli 2010. 
gada 31. decembrī un par tās finanšu rezultātiem 
un naudas plūsmām 2010.gadā. 

Minētā dokumenta elektroniskā versija pieeja-
ma Valsts kases mājas lapā www.kase.gov.lv. Ar 

dokumentu var iepazīties arī Ventspils pilsētas 
domē Jūras ielā 36, Ventspilī (pēc pieprasījuma). 

Papildinot iepriekšminēto, atzīmējam, ka 
Ventspils pilsētas pašvaldības pārskatu pareizību 
vairākus gadus pārbaudījusi arī Latvijas Republi-
kas Valsts kontrole. Pēdējais atzinums tika sniegts 
2010.gadā, kad izlases veidā tika pārbaudīti 24 
pašvaldību, tai skaitā, Ventspils pilsētas pašvaldī-
bas 2009.gada pārskatu sagatavošanas pareizība 
un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Revīzijas 
konstatējumi, secinājumi un ieteikumi ir iekļauti 
Latvijas Republikas Valsts kontroles revīzijas ziņo-
jumā „Par Latvijas Republikas 2009.gada pārskata 
par valsts budţeta izpildi un pašvaldību budţetiem 
pašvaldību gada pārskatu daļu”. Šajā ziņojumā 
Valsts kontrole neapšaubīja Ventspils pilsētas paš-
valdības 2009.gada finanšu pārskata pareizību, 
tomēr jautājumā par ostu pārvaldēm valdījumā 
nodotajiem pamatlīdzekļiem tika ieteikts veikt 
nepieciešamos precizējumus normatīvajos aktos. 

 

Turpmāk dota apkopojoša informācija par paš-
valdības finansiālās darbības rezultātiem 

2010.gadā, kas sagatavota pamatojoties uz 
Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada konsoli-
dētajā pārskatā ietverto informāciju. 
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Pielikumi 

 

Ventspils pilsētas domes lēmums “Par Ventspils pilsētas pašvaldības 

2010.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu” 
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Pielikumi 
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   (latos) 

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Uz 2010.gada 

31.decembri 
Uz 2010.gada 

1.janvāri 

AKTĪVS 

1 2 3 4 

1000 Ilgtermiľa ieguldījumi 281 798 528 278 050 211 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 315 473 174 971 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 11 073 1 517 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tie-
sības 

88 543 126 285 

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 420 630 

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 215 437 42 311 

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 0 4 228 

1200 Pamatlīdzekļi 97 536 536 87 381 037 

1210 Zeme, ēkas un būves 74 538 533 74 005 001 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 457 879 518 363 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 5 250 371 4 343 282 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 3 328 265 5 741 254 

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi 12 418 281 x 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1 322 634 1 323 572 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 220 573 1 449 565 

1300 Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi 183 946 519 190 494 203 

1310 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības sa-
mazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

32 888 365 25 899 378 

1320 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības sama-
zinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 

1 075 976 1 228 200 

1330 Ilgtermiņa aizdevumi 184 393 235 155 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 148 568 885 163 131 470 

1360 Ilgtermiņa prasības 1 228 900 x 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  17 470 926 11 414 321 

2100 Krājumi 1 523 157 1 517 974 

2300 Debitori 623 813 2 272 789 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 
projektiem 

238 951 50 029 

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi 54 038 59 796 

2600 Naudas līdzekļi 15 030 967 7 513 733 

I. BILANCE (1000+2000) 299 269 454 289 464 532 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance 
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      (latos) 

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Uz 2010.gada 

31.decembri 

Uz 2010.gada 

1.janvāri 

PASĪVS 

1 2 3 4 

3000 Pašu kapitāls 273 680 127 276 337 704 

3300 Rezerves 7 980 446 1 639 068 

3500 Budţeta izpildes rezultāti 265 699 681 274 698 636 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budţeta izpildes rezultāts 274 698 636 263 839 973 

3520 Pārskata gada budţeta izpildes rezultāts -8 998 955 10 858 663 

4000 Uzkrājumi 181 127 270 779 

5000 Kreditori 25 408 200 12 856 049 

5100 Ilgtermiľa saistības 16 838 564 7 126 845 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 2 195 746 394 179 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 13 008 718 5 098 566 

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 1 634 100 1 634 100 

5200- 5900 Īstermiņa saistības 8 569 636 5 729 204 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 561 887 338 100 

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 113 404 140 070 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 636 446 633 225 

5500 Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības 6 181 180 4 042 564 

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 12 580 112 416 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 115 294 127 036 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 125 568 23 265 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 823 277 312 528 

I. BILANCE (3000+4000+5000) 299 269 454 289 464 532 

   (latos) 

Kods 

Posteņa nosaukums 

Uz 2010.gada 

31.decembri 

Uz 2010.gada 

1.janvāri 

ZEMBILANCE 

1 2 3 4 

0100 Nomātie aktīvi 52509 x 

9100 Zembilances aktīvi 7 616 211 10 929 864 

Z100 Nomātie pamatlīdzekļi x 54 671 

Z200 Privatizācijas sertifikāti, kas iegūti kā atlīdzība par privatizēto īpašumu x 10 124 120 

Z300 Bezcerīgie debitoru parādi x 38 041 

9130 Saņemamās soda un kavējuma naudas 147 834 x 

9190 Citi zembilances aktīvi 7 468 377 713 032 

  Zembilances prasības X 11 529 684 

Z130 Saņemamās soda naudas x 117 044 

Z190 Pārējās zembilances prasības x 11 412 640 

Z950 Zembilances saistības X 16 685 540 

9500 Zembilances pasīvi 21 630 435 x 

9510 
Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu 

palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projek-
0 853 688 

9550 Nākotnes saistības 14 253 721 8 004 661 

9560 Izsniegtie galvojumi 7 376 714 7 827 191 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance 
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   (latos) 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Bilances vērtība 
uz 2010.gada 
31.decembri 

Bilances vērtība 
uz 2010.gada 

1.janvāri 

1 2 3 4 

1210 Zeme, ēkas un būves  86 956 814 74 005 001 

1211 Dzīvojamās ēkas 719 301 6 322 758 

1212 Nedzīvojamās ēkas 33 599 831 31 647 048 

1213 Transporta būves 20 269 282 16 822 495 

1214 Zeme zem ēkām un būvēm 3 318 390 4 755 805 

1216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 504 739 167 027 

1217 Pārējā zeme 7 855 206 7 494 023 

1218 Inženierbūves 4 469 628 3 314 577 

1219 Pārējais nekustamais īpašums 3 802 156 3 481 268 

1251 Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme 3 440 534   

1252 
Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un 
būves 

8 977 747 
  

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma izmaiľas  
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    (latos) 

Nr. Sabiedrības  nosaukums Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos 

    
Sabiedrības 
kapitāla daļu 

vērtība 

Pašvaldības ie-
tekme sabiedrī-

bā 

Pašvaldības 
kapitāla daļu 

vērtība 

1 2 3 4 5 

1 Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 1 862 593 100% 1 862 593 

2 Pašvaldības SIA "Ūdeka" 7 265 907 100% 7 265 907 

3 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" 7 364 441 100% 7 364 441 

4 Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" 3 131 781 100% 3 131 781 

5 
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" (Pašvaldības SIA 
"Ventspils slimnīca") 

2 563 602 98,421% 2 523 126 

6 Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" 74 250 100% 74 250 

7 Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" 2 601 576 100% 2 601 576 

8 Pašvaldības SIA " Ventspils tirgus" 669 334 100% 669 334 

9 SIA "Ventspils lidosta" 122 975 100% 122 975 

10 SIA "Kurzemes filharmonija"* 338 015 100% 338 015 

11 SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" 10 403 907 50,985% 5 304 427 

12 SIA "Vats" 1 824 288 50,002% 912 176 

13 SIA "Venttests" 326 007 50,000% 163 004 

14 SIA "Ventspils ENERGO" 3 195 960 51,000% 1 629 940 

15 SIA "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" 3 000 33,333% 796 

16 Kopā  41 747 636 *** 33 964 341 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalība radniecīgo un asociēto  

kapitālsabiedrību kapitālos 

Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzē-
tās tā izmaiľas  

Ņemot vērā, ka valsts konsolidētajā pārskatā 
ilgtermiņa finanšu ieguldījumi tiek uzrādīti pēc 
pašu kapitāla metodes un to, ka, izmantojot pašu 
kapitāla metodi, pašvaldības līdzdalības atspogu-
ļošanā tiek ņemts vērā kapitālsabiedrību saimnie-
ciskās darbības rezultāts, to atspoguļojot pašval-
dības konsolidētajā pārskatā, pašvaldības vadība 
nolēma mainīt pašvaldības līdzdalības radniecīga-
jās un asociētajās kapitālsabiedrībās novērtēšanas 
un uzskaites metodi – no izmaksu metodes pāriet 
uz pašu kapitāla metodi. Metodes maiņa tiek at-
tiecināta uz 2010.gada pārskatu, t.i. uz 
2010.gada 31.decembri esošo Ventspils pilsētas 
pašvaldības ieguldījumu pēc izmaksu metodes 
pārvērtē pēc pašu kapitāla metodes par pamatu 
izmantojot kapitālsabiedrību 2010.gada auditēta-
jos pārskatos norādītos pašu kapitāla datus uz 
pārskata gada beigām. Grāmatvedības uzskaites 
metodes maiņas rezultātā 2010.gada pārskatā 
norādītie dati par pašvaldības līdzdalību radniecīgo 
un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā savstarpēji 

ar iepriekšējiem pārskata gadiem nav salīdzināmi. 

Pašvaldība pārskata gadā LR Uzľēmuma 
reģistrā veikusi vairākas izmaiľas radniecīgo un 
asociēto kapitālsabiedrību kapitālos:  

 2010.gada 9.februārī reorganizācijas rezultātā 

PSIA „Pārventas siltums” pievienots kapitālsabiedrī-
bai PSIA „Ventspils siltums” – saskaņā ar uzņēmu-
mu reorganizācijas nosacījumiem un pievienojamās 
kapitālsabiedrības SIA „Pārventas siltums” slēguma 
bilanci, SIA „Pārventas siltums” pašu kapitāls 
Ls 2 776 897 apmērā tiek atzīts iegūstošās kapitāl-
sabiedrības SIA „Ventspils siltums” pārējās rezer-
vēs.  

 2010.gada 30.aprīlī reorganizācijas rezultātā 

PSIA „Ventspils slimnīca” tiek apvienota ar 
AS „Talsu slimnīca”. Pēc slimnīcu apvienošanas tiek 
izveidota publiski privātā kapitālsabiedrība SIA 
„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. 

 2010.gada 13.maijā reģistrēts kapitālsabiedrī-

bas SIA „Vats” kapitāla daļu vērtību samazinājums 
naudā Ls 225 424 apmērā; 

 2010.gada 2.jūnijā reģistrēts mantiskais iegul-

dījums Ls 1 189 924 apmērā kapitālsabiedrībā PSIA 
„Ventspils nekustamie īpašumi”; 

 2010.gada 14.septembrī reģistrēts mantiskais 

ieguldījums Ls 500 300 apmērā kapitālsabiedrībā 
PSIA „Ventspils reiss”; 

 2010.gada 26.augustā likvidēts SIA „Ventspils 

TERMO”.  
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

 

   (latos) 

Konta Nr. Debitori un kreditori pa bilances posteņiem 
Uz 2010.gada 
31.decembri 

Uz 2010.gada 
1.janvāri 

1 2 3 4 

2300 DEBITORI 623 813 2 272 789 

2310    Pircēju un pasūtītāju parādi 91 063 86 609 

2320 
Prasībās par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku in-
strumentu finansētajiem pasākumiem, izņemot Kohēzijas fonda projektus 

13 998 46 329 

2340 Prasības par nodokļiem un nodevām 329 360 101 797 

2360    Uzkrātie ieņēmumi 11 735 104 773 

2370    Pārmaksātie nodokļi  78 494 1 376 467 

2380    Prasības pret personālu  1 661 4 252 

2390    Pārējās prasības  97 502 552 562 

5000 KREDITORI 25 408 200 12 856 049 

5100 Ilgtermiľa saistības  
16 838 564 7 126 845 

5110 Ilgtermiņas aizņēmumi 
2 195 746 394 179 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 13 008 718 5 098 566 

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 1 634 100 1 634 100 

5200-
5900 

Īstermiņa saistības  8 569 636 5 729 204 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 561 887 338 100 

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 113 404 140 070 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 636 446 633 225 

5500 
Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības 
politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem 

6 181 180 4 042 564 

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 12 580 112 416 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 115 294 127 036 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 125 568 23 265 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 823 277 312 528 

Ventspils pilsētas pašvaldības saistības 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

 

           (latos) 

Rindas 
kods 

Aizdevējs Mērķis 
Līguma 

parakstīšanas 
datums  

Atmaksas 
termiņš  

Valūta 

Aizņēmuma 
līguma 

summa uz 
01.06.2011. 

Gads 
Pārskata 
perioda 
sākumā 

Darījumi (+,-) 
Pārskata 
perioda 
beigās  

palielinājums  
(+) 

samazinājums  
(-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Valsts 
kase 

Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, I 
kārta 

09.10.2009 20.09.2019 EUR 1 642 242 

2009.g.   400 437 -341 629 58 808 

2010.g. 58 808 185 500 -97 203 147 105 

2011.g. 147 105   -147 105   

2 
Valsts 

kase 

Kvalitatīvas dabaszinātņu apguvei atbilsto-

šas materiālās bāzes nodrošināšana Vents-
pils pilsētā 

13.11.2009 20.09.2010 EUR 276 968 

2009.g.         

2010.g.   242 113   242 113 

2011.g. 242 113   -242 113   

3 
Valsts 
kase 

Ventspils 6.vidusskolas infrastruktūras 
uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem 
traucējumiem 

24.09.2009 20.12.2010 EUR 41 098 
2009.g.   28 010   28 010 

2010.g. 28 010 7 445 -35 455   

4 
Valsts 
kase 

Ventspils pilsētas vēsturiskā centra atjauno-
šana tūrisma attīstībai 

10.08.2009 20.05.2019 EUR 350 916 

2009.g.   350 916 -100 000 250 916 

2010.g. 250 916   -46 565 204 351 

2011.g. 204 351   -204 351   

5 
Valsts 
kase 

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecība, Kuldīgas ielā 134, Ventspilī 

10.08.2009 20.05.2019 EUR 381 242 

2009.g.   108 893 -96 357 12 536 

2010.g. 12 536 272 349 -182 722 102 163 

2011.g. 102 163     102 163 

15.04.2010. 20.03.2020 EUR 131 052 
2010.g.   131 052   131 052 

2011.g. 131 052   -14 169 116 883 

6 
Valsts 
kase 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasā-
kumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās 

07.12.2009 20.11.2019 EUR 301 858 

2009.g.   88 185 -88 185   

2010.g.   213 672   213 672 

2011.g. 213 672   -133 425 80 247 

7 
Valsts 
kase 

Ventspils pašvaldības izglītības iestāţu 
infrastruktūras uzlabošana 

09.10.2009 20.09.2019 EUR 530 301 

2009.g.   120 985 -77 076 43 909 

2010.g. 43 909 108 419 -107 851 44 477 

2011.g. 44 477   -44 477   

8 
Valsts 
kase 

Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600mm 
šaurslieţu dzelzceļa, kā kultūrvēsturiska 
objekta attīstība: iekļaušana Ventspils 
transporta struktūrā un starptautiskā tūris-
ma apritē 

02.11.2009 20.10.2019 EUR 614 158 

2009.g.   36 397 -36 397   

2010.g.   577 761 -524 077 53 684 

2011.g. 53 684     53 684 

9 
Valsts 
kase 

Inovatīvas, interaktīvas multimediju mācību 
programmas izstrāde Latvijas vispārizglītojo-
šām skolām 

13.11.2009 20.09.2019 EUR 221 185 

2009.g.         

2010.g.   212 511 -163 049 49 462 

2011.g. 49 462   -49 462   

10 
Valsts 
kase 

Jaunrades nama attīstības projekts 15.04.2010 20.03.2020 EUR 470 144 
2010.g.   470 144 -105 288 364 856 

2011.g. 364 856     364 856 

11 
Valsts 
kase 

Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas 
zinātņu izglītības kvalitātes paaugstināšana 

15.04.2010 20.03.2020 EUR 301 073 
2010.g.         

2011.g.   283 069 -250 406 32 663 

12 
Valsts 
kase 

Virtuālas biznesa atbalsta infrastruktūras 
izveide Baltijas valstīs 

15.04.2010 20.03.2020 EUR 164 064 
2010.g.         

2011.g.   112 938 -48 312 64 626 

13 
Valsts 
kase 

Eiropas starptautiskās maģistrāles (E22) un 
valsts galvenā autoceļa (A10) ielu posmu 
rekonstrukcija Ventspilī 

21.04.2010 20.03.2020 EUR 2 704 377 
2010.g.   1 495 626 -852 815 642 811 

2011.g. 642 811 675 000 -926 508 391 303 

14 
Valsts 
kase 

Izglītības iestāţu informatizācija Ventspils 
pilsētā 

21.04.2010 20.03.2020 EUR 65 990 
2010.g.         

2011.g.         

15 
Valsts 
kase 

Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II 
kārta 

05.08.2010 20.07.2025 LVL 3 903 275 
2010.g.   1 275 775 -1 275 775   

2011.g.   6 237   6 237 

16 
Valsts 
kase 

Ambulatorā veselības aprūpes pakalpojumu 
attīstība Kurzemes reģionā – Ventspilī  

14.02.2011 20.01.2021. LVL 1 302 374 2011.g.   568 016   568 016 

17 
Valsts 
kase 

Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī 
rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas 
izveide 

28.03.2011 20.03.2021. LVL 851 985 2011.g.   851 985   851 985 

18 
Valsts 
kase 

Velotūrisma attīstība Ventspils pilsētā 26.05.2011  20.05.2021.  LVL 277 760 2011.g.   277 760 -236 068 41 692 

19 
Valsts 
kase 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasā-
kumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās, II 
kārta 

 26.05.2011. 20.05.2021.  LVL 151 050 2011.g.   151 050 -105 642 45 408 

20 Kopā     

2009.g.   1 133 823 -739 644 394 179 

2010.g. 394 179 5 192 367 -3 390 800 2 195 746 

2011.g. 2 195 746 2 926 055 -2 402 038 2 719 763 

Ventspils pilsētas pašvaldības aizľēmumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

 

         (latos) 

Rindas 
kods 

Aizņēmējs Mērķis 
Va-
lūta 

Galvojuma 
summa  

Gads 
Pārskata 
perioda 
sākumā 

Darījumi (+, -) Pārskata 
perioda 
beigās  

palielinā-
jums (+) 

samazinā-
jums (-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
P SIA "Ventspils   
labiekārtošanas  

kombināts" 

Cieto sadzīves atkri-
tumu apsaimniekoša-
na Ventspils reģionā 

Ls 1 049 275 

2009.g. 845 144   -73 491 771 653 

2010.g. 771 653   -73 490 698 163 

2011.g. 698 163   -73 491 624 672 

2 P SIA "Ūdeka" 

Ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas pakalpo-
jumu attīstība Vents-

pilī 

Ls 4 559 792 

2009.g. 3 704 832   -284 987 3 419 845 

2010.g.  3 419 845   -284 987 3 134 858 

2011.g. 3 134 858   -284 987 2 849 871 

3 P SIA "Ūdeka" 
Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II 
kārta 

Ls 1 685 661 

2009.g. 1 685 661     1 685 661 

2010.g. 1 685 661   -92 000 1 593 661 

2011.g. 1 593 661   -92 000 1 501 661 

4 P SIA "Ūdeka" 
Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II 
kārta 

Ls 1 950 032 

2009.g. 136 687 1 813 345   1 950 032 

2010.g. 1 950 032     1 950 032 

2011.g. 1 950 032     1 950 032 

5 P SIA "Ūdeka" 
Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, III 
Ls 1 456 528 

2010.g.         

2011.g.         

6 Kopā Ls 10 701 288 

2009.g. 6 372 324 1 813 345 -358 478 7 827 191 

2010.g. 7 827 191 0 -450 477 7 376 714 

2011.g. 7 376 714 0 -450 478 6 926 236 

Ventspils pilsētas pašvaldības galvojumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

 

        (latos) 

Nr.p.k. Rādītāju nosaukums 
2009.gada izpilde 
(naudas plūsma) 

2010.gada izpilde 
(naudas plūsma) 

Apstiprinātais 
plāns uz 

2011.gada 
1.jūniju 

1 2 3 4 5 

1 IEŅĒMUMI (1+2+3+4+5) 37 063 650 38 467 508 27 254 175 

2 1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (3+7) 18 303 864 18 192 022 15 645 538 

3 1.1. Nodokļu ieņēmumi (4+5+6) 15 570 870 16 048 140 15 059 173 

4        Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 13 848 720 13 969 583 12 955 617 

5        Nekustamā īpašuma nodoklis 1 598 524 1 977 607 2 003 556 

6        Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 123 626 100 950 100 000 

7 1.2. Nenodokļu ieņēmumi (8+9+10+11) 2 732 994 2 143 882 586 365 

8 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 370 504 793 081 115 860 

9 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 21 687 21 970 20 520 

10 Naudas sodi un sankcijas 20 948 16 124 16 700 

11 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 319 855 1 312 707 433 285 

12 2. Budžeta iestāžu ieņēmumi 2 663 679 2 281 489 2 212 248 

13 3. Transferti (14+15) 13 165 380 15 524 794 6 999 470 

14 3.1. Valsts budţeta transferti 13 150 301 15 509 980 6 987 391 

15 3.2. Pašvaldību budţetu transferti 15 079 14 814 12 079 

16 
4.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu 
avotiem 

1 901 718 1 807 412 1 542 060 

17 4.1. Privatizācijas fonds/līdzekļi 160 252 408 500 51 652 

18 4.2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 509 337 366 964 366 964 

19 
4.3.Mērķdotācijas pašvaldībām pasaţieru regulārajiem 
pārvadājumiem  

71 885 10 952 8 600 

20 
4.4. Dotācija par bez maksas pārvadātajiem pasaţieriem 
Republikas pilsētās  

0 103 030 91 340 

21 4.5. Dabas resursu nodoklis 70 186 82 440 84 760 

22 4.6. Ostas maksa 1 053 164 834 741 937 959 

23 4.7. Pārējie ieņēmumi 36 894 785 785 

24 5. Saņēmtie ziedojumi un dāvinājumi 1 029 009 661 791 854 859 

25 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLĀM              

KATEGORIJĀM 
33 434 156 34 515 350 38 565 434 

26 Vispārējie valdības dienesti 2 785 267 2 773 371 3 038 487 

27 
t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fon-
dam 

1 185 454 1 343 803 1 428 481 

28 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 096 468 951 451 1 142 864 

29 Ekonomiskā darbība 2 023 774 1 658 665 2 751 621 

30 Vides aizsardzība 71 081 56 034 95 638 

31 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 6 020 535 9 690 214 13 119 150 

32 Veselība 263 185 100 478 118 510 

33 Atpūta, kultūra un reliģija 6 656 137 4 521 223 4 599 269 

34 Izglītība 12 104 612 12 162 015 10 419 711 

35 Sociālā aizsardzība 2 413 097 2 601 899 3 280 184 

36 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM           

KATEGORIJĀM 
33 434 156 34 515 350 38 565 434 

37 Atlīdzība 11 141 855 9 563 548 10 078 474 

38 Preces un pakalpojumi 6 471 086 6 553 844 8 229 635 

39 Subsīdijas un dotācijas  1 535 381 1 790 799 2 281 013 

40 Procentu maksājumi 35 366 23 030 133 496 

41 Pamatkapitāla veidošana 11 311 322 11 967 078 13 445 835 

42 Sociālie pabalsti  1 588 806 2 193 313 2 340 299 

43 Pašvaldību budţeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 336 668 2 423 103 2 056 362 

44 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  13 672 635 320 

                  

45 Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā 1 665 235 3 515 929 881 993 

          

46 Budţeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2 216 786 7 511 515 14 979 602 

47 Budţeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 7 511 515 14 979 602 4 550 336 

Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētais kopbudţets 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

 

 

        (latos) 

Nr.p.k. Rādītāju nosaukums 
2009.gada izpilde 
(naudas plūsma) 

2010.gada izpilde 
(naudas plūsma) 

Apstiprinātais plāns 
uz 2011.gada 

1.jūniju 

1 2 3 4 5 

1 IEŅĒMUMI (1+2+3) 34 132 923 35 998 305 24 857 256 

2 1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (3+7) 18 303 864 18 192 022 15 645 538 

3 1.1. Nodokļu ieņēmumi (4+5+6) 15 570 870 16 048 140 15 059 173 

4        Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 13 848 720 13 969 583 12 955 617 

5        Nekustamā īpašuma nodoklis 1 598 524 1 977 607 2 003 556 

6        Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 123 626 100 950 100 000 

7 1.2. Nenodokļu ieņēmumi (8+9+10+11) 2 732 994 2 143 882 586 365 

8 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 370 504 793 081 115 860 

9 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 21 687 21 970 20 520 

10 Naudas sodi un sankcijas 20 948 16 124 16 700 

11 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 319 855 1 312 707 433 285 

12 2. Budžeta iestāžu ieņēmumi 2 663 679 2 281 489 2 212 248 

13 3. Transferti (14+15) 13 165 380 15 524 794 6 999 470 

14 3.1. Valsts budţeta transferti 13 150 301 15 509 980 6 987 391 

15 3.2. Pašvaldību budţetu transferti 15 079 14 814 12 079 

16 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLĀM             

KATEGORIJĀM 
31 050 518 32 531 970 35 025 805 

17 Vispārējie valdības dienesti 2 782 429 2 766 490 3 030 457 

18 
t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fon-
dam 

1 185 454 1 343 803 
1 428 481 

19 Sabiedriskā kārtība un drošība 960 229 804 220 922 297 

20 Ekonomiskā darbība 1 656 057 1 120 211 1 787 214 

21 Vides aizsardzība 37 771 27 246 28 612 

22 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 5 122 886 9 003 778 11 464 591 

23 Veselība 263 185 100 478 118 510 

24 Atpūta, kultūra un reliģija 5 722 097 3 960 691 4 350 170 

25 Izglītība 12 096 872 12 149 414 10 063 575 

26 Sociālā aizsardzība 2 408 992 2 599 442 3 260 379 

27 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM          

KATEGORIJĀM 
31 050 518 32 531 970 35 025 805 

28 Atlīdzība 10 949 933 9 439 867 9 959 142 

29 Preces un pakalpojumi 5 636 237 5 307 903 6 859 466 

30 Subsīdijas un dotācijas  1 459 439 1 421 896 1 836 732 

31 Procentu maksājumi 35 366 23 030 133 496 

32 Pamatkapitāla veidošana 10 065 659 11 751 027 12 189 463 

33 Sociālie pabalsti  1 563 024 2 165 242 2 315 345 

34 Pašvaldību budţeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 336 306 2 422 868 1 731 851 

35 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  4 554 137 
310 

36 Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā 665 568 3 348 686 865 698 

37 Budţeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 617 139 5 365 112 12 180 133 

38 Budţeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 5 365 112 12 180 133 2 877 282 

Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudţets 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

 

        (latos) 

Nr.p.k. Rādītāju nosaukums 
2009.gada izpilde 
(naudas plūsma) 

2010.gada izpil-
de (naudas plūs-

ma) 

Apstiprinātais 
plāns uz 

2011.gada 
1.jūniju 

1 2 3 4 5 

1 IEŅĒMUMI  2 930 727 2 469 203 2 396 919 

2 

1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu 
avotiem 1 901 718 1 807 412 1 542 060 

3 1.1. Privatizācijas fonds/līdzekļi 160 252 408 500 51 652 

4 1.2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 509 337 366 964 366 964 

5 
1.3.Mērķdotācijas pašvaldībām pasaţieru regulārajiem 
pārvadājumiem  

71 885 10 952 8 600 

6 
1.4. Dotācija par bez maksas pārvadātajiem pasaţieriem 
Republikas pilsētās  

  103 030 91 340 

7 1.5. Dabas resursu nodoklis 70 186 82 440 84 760 

8 1.6. Ostas maksa 1 053 164 834 741 937 959 

9 1.7. Pārējie ieņēmumi 36 894 785 785 

10 2. Saņēmtie ziedojumi un dāvinājumi 1 029 009 661 791 854 859 

11 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLĀM               

KATEGORIJĀM 
2 383 638 1 983 380 3 539 629 

12 Vispārējie valdības dienesti 2 838 6 881 8 030 

13 Sabiedriskā kārtība un drošība 136 239 147 231 220 567 

14 Ekonomiskā darbība 367 717 538 454 964 407 

15 Vides aizsardzība 33 310 28 788 67 026 

16 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 897 649 686 436 1 654 559 

17 Veselība       

18 Atpūta, kultūra un reliģija 934 040 560 532 249 099 

19 Izglītība 7 740 12 601 356 136 

20 Sociālā aizsardzība 4 105 2 457 19 805 

21 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM            

KATEGORIJĀM 
2 383 638 1 983 380 3 539 629 

22 Atlīdzība 191 922 123 681 119 332 

23 Preces un pakalpojumi 834 849 1 245 941 1 370 169 

24 Subsīdijas un dotācijas  75 942 368 903 444 281 

25 Procentu maksājumi       

26 Pamatkapitāla veidošana 1 245 663 216 051 1 256 372 

27 Sociālie pabalsti  25 782 28 071 24 954 

28 Pašvaldību budţeta uzturēšanas izdevumu transferti 362 235 324 511 

29 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  9 118 498 10 

30 Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā 999 667 167 243 16 295 

31 Budţeta līdzekļu atlikums gada sākumā 599 647 2 146 403 2 799 469 

32 Budţeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 2 146 403 2 799 469 1 673 054 

Ventspils pilsētas pašvaldības speciālais budţets, ziedojumi un dāvinājumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalība projektos - publiskās investīcijas   

infrastruktūrā un līdzdalība sadarbības projektos 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats 

* 

Pielikumi 
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