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Ievads 

Cienījamie Ventspils pašvaldības publiskā pār-

skata lasītāji!  

Ventspils pilsētas pašvaldībai vienmēr bijis 

svarīgi nodrošināt efektīvu pašvaldības dialogu ar 

Ventspils iedzīvotājiem, tāpēc arī šogad pie Jums 

nonāk jau vienpadsmitais Ventspils pašvaldības 

sagatavotais publiskais pārskats. Līdz ar šo pār-

skatu nododam Jūsu vērtējumam 2011.gadā paš-

valdībā paveiktā atspoguļojumu dažādās pašvaldī-

bas darbības jomās, pašvaldībai uzticēto funkciju 

izpildē – finanšu resursu pārvaldībā, infrastruktū-

ras izveidē un pilsētas labiekārtošanā, jaunu dar-

ba vietu piesaistē un izveidē, īstenotajiem un plā-

notajiem investīciju projektiem, pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem, pašvaldības komuni-

kāciju ar sabiedrību un būtiskākajiem pašvaldības 

plāniem 2012.gadam.  

2011.gads iezīmējās ar nozīmīgu mārketinga 

kampaņu, kas guva plašu rezonansi visā Latvijā 

un izskanēja arī ārpus Latvijas robežām – Vents-

pils virtuālās vēstniecības www.visitventspils.com 

atvēršanu un Ventspils naudas – ventu – laišanu 

apgrozībā. Pašvaldības īstenotās mārketinga akti-

vitātes tūristu piesaistei ir būtisks atspaids tūris-

ma jomā strādājošajiem uzņēmumiem. 

2011.gads atnesa panākumus arī ražošanas 

attīstībā – darbu sāka komunālo automašīnu ražo-

tāja SIA „Bucher Schoerling Baltic” jaunā ražotne, 

tika svinīgi atklātas uzņēmuma „Reefer Cargo 

terminal telpas, kā arī sākās SIA „Malmar Sheet 

Metal” jaunās ražotnes būvniecība. Prāmju satik-

smi no Ventspils ostas pilnveidoja jaunais un mo-

dernais prāmis „Scottish Viking”, kurš kursē līnijā 

Ventspils-Nīneshamna.  

Tāpat turpinājies darbs pie pilsētas infrastruk-

tūras uzlabošanas – rekonstruētas ielas, izbūvēti 

jauni veloceliņi, būtiski paplašinot pilsētas veloce-

liņu tīklu, skaisti izgaismots Latvijā vienīgais pace-

ļamais tilts pār Ventu. Ventspils ziedu skulptūrām 

piepulcējušies jaunpienācēji „Zaķu ģimene”, bet 

slēpošanas kalns „Lemberga hūte” aizvadītajā 

gadā pieaudzis par 5 m, sasniedzot 52 metru atzī-

mi, un tā galā izvietota skulptūra „Staltbriežiem 

Kurzemē – 100”.  

Domājot par pašiem mazākajiem ventspilnie-

kiem, līdz ar jaunas grupiņas izveidošanu bērnu 

dārzā „Eglīte” Ventspilī likvidēta rinda uz vietām 

bērnudārzos. Tāpat varam priecāties par Ventspils 

Augstskolas Ziemeļu korpusa rekonstrukcijas no-

slēgšanos un vienota augstskolas kompleksa iz-

veidošanas pabeigšanu.  

Šobrīd jau paveiktais nebūtu iespējams, ja 

nebūtu ticības darbam, ko ikdienā darām, un vēl-

mes tiekties pēc pilnības. Savā darbā esam izvirzī-

juši augstus mērķus un mācījušies no labākajiem 

pasaulē, iegūtās prasmes un zināšanas iemiesojot 

pilsētā. Pašvaldības paveiktā galvenie vērtētāji 

esat jūs, ventspilnieki! Paldies, ka neesat vienal-

dzīgi, interesējaties par aktuālākajām norisēm 

Ventspilī un aktīvi paužat savu viedokli par pilsētā 

notiekošo un pilsētas attīstībai svarīgiem jautāju-

miem! Ceram uz tikpat aktīvu sadarbību arī turp-

māk. Veidosim mūsu pilsētu kopā!  

 

Ventspils pilsētas dome 

http://www.visitventspils.com
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Pamatinformācija 

 Ventspils pilsētas pašvaldība Latvijas Re-

publikas likumdošanā noteiktās kompetences ie-

tvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils pilsētas 

administratīvajā teritorijā. 

Ventspils pilsētas iedzīvotāju pārstāvību no-

drošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – 

Dome, kas īsteno pārraudzību pār administrāciju. 

Ventspils pilsētas Domes pašreizējais sastāvs ie-

vēlēts pašvaldību vēlēšanās 2009. gada 6. jūnijā. 

No 13 deputātu vietām Domē partijai „Latvijai un 

Ventspilij" ir 8 vietas, partiju apvienībai „Saskaņas 

centrs" – 3 vietas, bet apvienoto partiju  „Jaunais 

laiks", „SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" un 

„Pilsoniskā savienība" sarakstam - 2 vietas.  

2011. gadā notikušas 19 Ventspils pilsētas 

domes sēdes, kurās pieņemti 173 lēmumi. Lēmu-

mu izskatīšanas un izvērtēšanas procesā piedalī-

jās 4 pastāvīgās komitejas, 26 komisijas un 2 

padomes. 

Ventspils pilsētas pašvaldības funkcijas realizē 

izpildinstitūcija – pašvaldības administrācija, kuru 

vada pašvaldības izpilddirektors, kā arī tās padotī-

bā esošas pašvaldības institūcijas.  

Likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju 

izpildei Ventspils pilsētas pašvaldībā ir izveidotas 

šādas pašvaldības iestādes : 

○ Ventspils pilsētas dome (kā pašvaldības 

pārvaldes struktūrvienība); 

○ Ventspils pilsētas domes Izglītības pārval-

de; 

○ Ventspils muzejs; 

○ Ventspils bibliotēka; 

○ Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs; 

○ Ventspils pilsētas domes Sociālais die-

nests; 

○ 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.  

Pakalpojumi 

Publiskie pakalpojumi  - Ventspils pilsētas 

pašvaldības iestādes nodrošina likumdošanā no-

teiktos publiskos pakalpojumus izglītības, sociālo 

pakalpojumu, kultūras, sporta, informācijas teh-

noloģiju, teritorijas un infrastruktūras apsaimnie-

košanas, uzturēšanas un attīstības jomās. Atse-

višķus publiskos pakalpojumus sniedz pašvaldības 

izveidotas kapitālsabiedrības (t.sk. ūdensapgāde, 

siltumapgāde, atkritumu apsaimniekošana, veselī-

bas aprūpe, sabiedriskā transporta pakalpojumi). 

Komercpakalpojumi – atsevišķās pašvaldī-

bas iestādēs tiek sniegti dokumentu pavairošanas 

pakalpojumi (kopēšana, drukāšana), skenēšana, 

faksa nosūtīšana, interneta un datora izmantoša-

na, telpu un aprīkojuma iznomāšana. 

Starpiestāžu pakalpojumi - šādus pakalpo-

jumus sniedz vairākas pašvaldības iestādes, pie-

mēram, Ventspils Digitālais centrs nodrošina sko-

lotāju un bibliotekāru atbalsta centra pakalpojumu 

un informāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu 

citām pašvaldībām, Izglītības pārvalde veic citu 

pašvaldību administratīvajā teritorijā deklarēto 

audzēkņu apmācību Ventspils pilsētas vispārizglī-

tojošās skolās, Ventspils bibliotēka kā reģiona 

galvenā bibliotēka veic visu Ventspils pilsētas un 

novada bibliotēku darba koordinēšanu. 
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Ventspils pilsētas  
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, 

pēc iedzīvotāju skaita tā ir sestā lielākā pilsēta 

Latvijā un otrā lielākā pilsēta Kurzemes reģionā. 

Vairāk kā trešo daļu pilsētas aizņem meži un par-

ki. Ventspils ir lielākais politiskais, administratī-

vais, saimnieciskais un kultūras centrs Ziemeļkur-

zemē. Tuvākie rajonu centri – Talsi un Kuldīga 

atrodas aptuveni 60-70 km attālumā no Ventspils  

PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

(turpmāk – PMLP) dati liecina, ka 2012.gada sā-

kumā Ventspils pilsētā dzīvoja 41998 iedzīvotāji, 

kas veido 1,9% no Latvijas iedzīvotāju kopējā 

skaita. Salīdzinot ar 2011.gadu, iedzīvotāju skaits 

samazinājies par 511 iedzīvotājiem jeb par 1.2%. 

 

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 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Ventspils           
  Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 13,9% 13,8% 13,9% 13,8% 13,7% 

  darbspējas vecumā (15-64 g.) 65,8% 66,4% 66,0% 65,7% 65,2% 

  Virs darbspējas vecuma (>65 g.) 20,3% 19,8% 20,1% 20,4% 21,1% 

Latvija           
  Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 13,8% 13,7% 13,7% 13,7% 13,8% 

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

  Virs darbspējas vecuma (>65 g.) 20,6% 20,1% 20,2% 20,5% 20,9% 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Ventspils 43 299 43 088 42883 42509 41998 

% no Latvijas iedz. kopskaita 1,91% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 
Latvija 2 270 894 2 267 886 2 254 653 2 236 910 2 217 053 
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Pēc PMLP datiem uz 2012. gada 1. janvāri 

Ventspilī darbspējas vecumā bija 27 370 iedzīvo-

tāji jeb 65,2% no Ventspils iedzīvotāju kopskaita. 

Galvenās tendences iedzīvotāju nacionālajā 

sastāvā Ventspils pilsētā un valstī kopumā ir šā-

das: 

latviešu īpatsvara pieaugums (par 0,1-0,2% 

punktu gadā). Pieaugumu ietekmē gan dzimstība 

latviešu ģimenēs (kas ir augstāka par vidējo), gan 

iebraucēju skaits no apkārtējiem rajoniem (tajos 

latviešu īpatsvars ir ap 90%). 

krievu tautības iedzīvotāju īpatsvara samazi-

nāšanās (Ventspilī un valstī vidēji par 0,2% pun-

ktiem ik gadu). Samazinājumu ietekmē gan emig-

rācija, gan zemā dzimstība šo tautību iedzīvotāju 

vidū. 

Ukraiņu, baltkrievu, poļu un čigānu tautības 

īpatsvara stabilitāte; 

citu tautību iedzīvotāju īpatsvara pieaugums 

(galvenokārt imigrācijas dēļ). 

Ventspils pilsētas raksturojums 

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

  2008 2009 2010 2011 2012 
Ventspils           

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

      krievi 29,6% 29,3% 29,0% 28,8% 28,7% 
      ukraiņi 4,9% 4,8% 4,8% 4,7% 4,7% 

      baltkrievi 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4% 

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

      poļi 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

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

Latvija           

      latvieši 59,2% 59,2% 59,4% 59,5% 59,5% 

      krievi 28,0% 27,8% 27,6% 27,4% 27,2% 

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

      ukraiņi 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 

      poļi 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 

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

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

Pēc CSP datiem 2010.gadā Ventspils pilsētā 

pamatdarbā bija nodarbināti 14,1 tūkst. strādājo-

šo. Salīdzinot ar 2009. gadu, tas ir par 3,6% ma-

zāk. Savukārt, privātajā sektorā bija nodarbināti 

66,4%, bet sabiedriskajā – 33,6% pilsētā strādā-

jošo. 

Sākoties pasaules un Latvijas ekonomiskajai 

krīzei, 2008.gada 2.pusgadā Ventspilī bezdarba 

līmenis strauji pieauga. Nodarbinātības valsts 

aģentūras (turpmāk – NVA) apkopotie statistiskie 

dati liecina, ka 2009.gada beigās bezdarba līmenis 

Ventspils pilsētā sasniedza 14,1% no ekonomiski 

aktīvo iedzīvotāju skaita, jeb 2870 personas. Kopš 

šī laika situācija ir pakāpeniski stabilizējusies un 

2011.gada 31.decembrī Ventspilī bija 1939 bez-

darbnieku, un bezdarba līmenis nokrities līdz 

9,3%. Bezdarba līmenis Ventspilī ir zem vidējā 

Latvijas līmeņa, kā arī labāks nekā Kurzemes reģi-

onā kopumā un Liepājā.  

Datu avoti – CSP, PMLP 

1.att. 
Bezdarba līmenis pārskata perioda beigās Latvijā un Ventspilī 2008.-13.05.2012.gadā, %  

Datu avots – NVA 
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Ventspils pilsētas raksturojums 

Pēc NVA datiem Ventspils pilsētā bezdarba līmenis 

2011.gada beigās, salīdzinot ar 2010.gada beigām, 

samazinājis par 2,7 procentpunktiem jeb par 613 

cilvēkiem.  

Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināša-

nas un bezdarba mazināšanas pasākumus Ventspils 

pilsētā, laika periodā no 2009.gada 15.septembra 

līdz 2011.gada 30.novembrim Ventspils pilsētas 

dome piedalījās aktīvā nodarbinātības pasākuma 

„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, 

ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanā (Eiropas 

Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasā-

kumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu ie-

gūšanai un uzturēšanai” Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/

NVA/001). Šajā laika posmā Ventspils pilsētas dome 

izveidoja 1091 jaunu darba praktizēšanas vietu. 

Norīkotie 1890 bezdarbnieki tika iesaistīti Ventspils 

pilsētas teritorijas labiekārtošanas darbos, bērnu, 

invalīdu un vecu cilvēku aprūpē.  

2012.gadā un 2013.gadā Ventspils pilsētas dome 

piedalīsies nodarbinātības pasākuma „Algotie pagai-

du sabiedriskie darbi” īstenošanā. 2012.gada sāku-

mā Ventspilī tika izveidotas 128 algoto pagaidu dar-

bu vietas.   

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, 

2011.gadā Ventspils pilsētas dome īstenoja skolēnu 

nodarbinātības programmu. Pateicoties darba devē-

ju atsaucībai, dažādos darbos tika iesaistīti 280 

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. 

Iedzīvotāju materiālā labklājība ir svarīgs tautas 

attīstības aspekts. Priekšnosacījumi strādājošo ienā-

kumu kāpumam ir uzņēmējdarbības attīstība un 

jaunu labi apmaksātu darba vietu radīšana.  

Saskaņā ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģen-

tūras (turpmāk – VSAA) datiem, 2011.gadā Vents-

pils pilsētā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sa-

sniedza 472 Ls mēnesī, ieņemot 1.vietu starp re-

publikas pilsētām. Atalgojuma līmeņa ziņā secināts, 

ka Ventspils pilsētā darba ņēmējiem un pašnodarbi-

nātiem maksā 16% virs valstī vidējā atalgojuma (Ls 

407), tad seko Jūrmala (12% jeb Ls 457), Rīga 

(11% jeb Ls 453) un Jelgava (3% jeb Ls 418), bet 

zemākais atalgojums ir Liepājā (Ls 370), Rēzeknē 

(Ls 360) un Daugavpilī (Ls 353).  

Pēc CSP datiem lielākais Ventspils pilsētas ekono-

miski aktīvo iedzīvotāju skaits 2011.gada sākumā 

bija nodarbināts uzņēmumos, kas saistīti ar vadošo 

pilsētas nozari – transportu un sakariem (24,7%): 

kravu pārkraušanu, uzglabāšanu un tranzītu, kā arī 

uzņēmumos, kas apkalpo un nodrošina Ventspils 

ostas darbību. Savukārt, rūpniecības nozarē tika 

nodarbināti 14,9% pilsētā strādājošo, vairumtirdz-

niecības, mazumtirdzniecības, automobiļu un sadzī-

ves iekārtu remonta uzņēmumos - 14,3%, būvniecī-

bā – 9,8%. 

Kopš 2003.gada pamatdarbā nodarbināto skaits 

rūpniecībā Ventspils pilsētā ir pieaudzis no 1500 līdz 

2100 darbiniekiem 2011.gada sākumā. Rūpniecībā 

nodarbināto skaits svārstās ap 15% no kopējā dar-

binieku skaita. Pēc Ventspils pilsētas domes Ekono-

mikas nodaļas provizoriskiem datiem 2012.gada 

sākumā kopā apstrādes rūpniecībā nodarbināti 1860 

cilvēki. Turpmāko 5 gadu laikā Ventspilī plānots 

izveidot ap 265 jaunas darba vietas. 

Bezdarba līmenis Latvijā un lielākajās republikas  
pilsētās 2012.gada 13.maijā, % 

Datu avots – NVA 

Darbinieku skaita īpatsvars pamatdarbā pa  

nozarēm Ventspilī 2011.gada sākumā, %  

Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Latvijā un  
republikas pilsētās 2010.-2011.gadā, Ls/mēnesī  2.att. 

Datu avots – VSAA 

Datu avots – CSP 

3.att. 

4.att. 
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VENTSPILS EKONOMIKA 

Pilsētā radītais iekšzemes kopprodukts 

Ventspils ir ceturtais lielākais ekonomiskais centrs 

valstī.  

Laika periodā no 2003.-2005.gadam Ventspilī bija 

vērojama izaugsme. Iekšzemes kopprodukts 

(turpmāk tekstā – IKP) ik gadu vidēji pieauga par 

16.4%, tai skaitā 2005.gadā par – 19.4%. Galvenais 

izaugsmes stimuls iepriekšējos periodos bija būtisks 

iekšējā pieprasījuma palielinājums. Būtiski pieauga 

kā privātais patēriņš, tā investīcijas.  

Kopš 2006.gada Ventspilī izaugsmes tempi ir sā-

kuši samazināties. Galvenie ekonomiku ietekmējošie 

iemesli ir straujš iekšējā pieprasījuma kritums un 

pasaules ekonomikas izaugsmes tempu samazinā-

jums. Ventspilī IKP kopapjoms 2007.gadā sasniedza 

Ls 327,9 milj.   

Pēc CSP datiem 2009.gadā salīdzinājumā ar 

2008.gadu pievienotā vērtība (turpmāk tekstā – PV) 

gan Latvijā kopumā gan Kurzemes reģionā samazi-

nājās attiecīgi par 18,3% un 16,5%. Kurzemes reģi-

onā PV kritums bija novērojams praktiski visās no-

zarēs, savukārt vislielākais kritums – profesionālie, 

zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; administratīvo 

un apkalpojošo dienestu darbība (42,8%). 

Ja ilgu laiku Ventspils pilsētas ekonomikā bija iz-

teikta vienas nozares dominante, tad pēdējos gados 

ir izmaiņas. Joprojām pilsētas nozīmīgākā nozare ir 

ar ostu saistītais transports un uzglabāšana (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 pilsē-

tas ekonomiku pamatoti var vērtēt kā daudznozaru 

ekonomiku. 

 

 

Ventspils pilsētas apraksts 

Pievienotā vērtība Latvijā un Kurzemes reģionā 2005. un 2009.gadā, %  

Datu avots – CSP 

5.att. 
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Apstrādes rūpniecība Ventspils pilsētā 

Rūpniecība no 2004. gada, kad Latvija iestājās 

Eiropas Savienībā, ir visdinamiskāk augošā Ventspils 

pilsētas ekonomikas nozare. 

Pēc CSP datiem 2011.gadā Ventspils pilsētā sara-

žota apstrādes rūpniecības produkcija par 85,2 milj. 

Ls. Salīdzinot ar 2010.gadu apstrādes rūpniecības 

produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 28,5 

milj. Ls jeb par 49,6%. 

Ventspils izlaides īpatsvars Latvijas rūpniecības 

izlaides kopsummā 2011.gadā veidoja 2,3% 

(2010.gadā – 1,8%, 2005.gadā – 0,4%). 2011.gadā 

pēc apstrādes rūpniecības apjoma republikas pilsētu 

grupā Ventspils ierindojās ceturtajā vietā aiz Rīgas, 

Liepājas un Daugavpils.  

Savukārt, saražotās apstrādes rūpniecības produk-

cijas realizācijas apjoms Ventspilī 2011.gadā sasnie-

dza 89,9 milj. Ls. Salīdzinot ar 2010.gadu, tas palie-

linājies par 41,7%.  

Rēķinot uz 1 iedzīvotāju, 2011.gadā Ventspils pil-

sētā saražota apstrādes rūpniecības produkcija Ls 

2043 apmērā. Salīdzinot ar 2010.gadu, apstrādes 

rūpniecības produkcijas izlaide uz 1 iedzīvotāju 

Ventspilī palielinājās par 51%. 

Kopš 2005.gada, 2009.gadā apstrādes rūpniecības 

produkcijas izlaide uz 1 iedzīvotāju Ventspilī pār-

sniedza Latvijas vidējo rādītāju. 

Republikas pilsētu grupā pēc apstrādes rūpniecības 

apjoma uz 1 iedzīvotāju Ventspils ierindojas trešajā 

vietā aiz Liepājas un Rīgu. 

Saskaņā ar CSP datiem 2011.gadā eksporta īpat-

svars ir 82,1% no Ventspils pilsētā realizētajām paš-

ražotajām precēm. Savukārt, vietējā tirgū realizēto 

pašražoto preču īpatsvars ir 17,9%. 

Par lielākajām apstrādes rūpniecības nozarēm 

Ventspilī uzskatāmas šādas nozares: 

○ Metālapstrāde; 

○ Mašīnbūve; 

○ Kokapstrāde; 

○ Elektronika. 

Bez tam apstrādes rūpniecības sektorā ietilpst 

pārtikas produktu ražošana, tajā skaitā zivju pār-

strāde, naftas un ķīmijas pārstrāde, plastmasas iz-

strādājumu ražošana.  

Uzņēmumi Ventspils pilsētā 

Saskaņā ar CSP datiem 2010.gadā Ventspils pilsē-

tā tirgus sektorā bija 1910 ekonomiski aktīvās sta-

tistikas vienības – 821 komercsabiedrība, 247 indivi-

duālie komersanti, 19 zemnieku un zvejnieku saim-

niecības un 823 pašnodarbinātās personas. Bez tam 

pilsētā darbojās arī 157 fondi, nodibinājumi, biedrī-

bas, 4 valsts budžeta iestādes un 10 pašvaldības 

budžeta iestādes. 

Sadalījumā pēc juridiskā statusa dinamikas analīze 

liecina, ka pa gadiem visstraujāk palielinās pašno-

darbināto personu skaits. Te gan jāatzīmē, ka ne 

vienmēr tas nozīmē ekonomiskās aktivitātes palieli-

nāšanos, bet reizēm tas ir saistīts ar līgumattiecību 

starp darba devēju un darba ņēmēju izmaiņām.  

2010.gadā Ventspils pilsētā pēc lieluma 1,7 tūk-

stoši jeb 89% vienību ir klasificējamas kā mikro 

vienības un to skaits un īpatsvars palielinās vis-

straujāk. 8% ir mazie uzņēmumi, 2% - vidējie un 

1% ir lielie uzņēmumi. Ņemot vērā nodarbinātības 

rādītājus, var secināt, ka pilsētā kopumā ir lielāka 

vidējo un lielo uzņēmumu loma. 

 

 

 

 

Ventspils pilsētas apraksts 

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide uz 1  
iedzīvotāju Ventspils pilsētā 2005., 2010., 2011. gadā, 

Ls   
6.att. 

7.att. 

Datu avots – CSP 

Datu avots – CSP 

Ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību sadalījums 
pa grupām Ventspils pilsētā 2005.gadā un 2010.gadā 

Datu avots – CSP 

8.att. 

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienību 
īpatsvars sadalījumā pa lieluma grupām Ventspils 

pilsētā 2005.gadā un 2010.gadā  
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Kopējais ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienī-

bu skaits uz 1000 iedzīvotājiem pilsētā ir 45 vienī-

bas, salīdzinājumā ar vidējo valstī (61) tas ir     

zemāks un arī zemāks nekā vidējais lielums Kurze-

mes reģionā (57). 

Ventspils pilsētā, saskaņā ar Uzņēmuma reģistra 

Ventspils reģionālās nodaļas un Lursoft apkopoto 

informāciju, 2011.gadā ir reģistrēti 144 jauni uzņē-

mumi, no kuriem 78 – mazkapitāla sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību. Tas ir vairāk nekā iepriekšējos 

gados. Piemēram, 2010.gadā Ventspils pilsētā tika 

reģistrēts 141 jauns uzņēmums, bet 2009.gadā – 

126 uzņēmumi.  

2011.gadā Ventspils pilsētā tika likvidēti 84 uzņē-

mumi, tas ir par 50 uzņēmumiem mazāk nekā 

2010.gadā. 

Ventspils pilsētā, saskaņā ar Lursoft pieejamo in-

formāciju, 2011.gadā darbojās 2535 ekonomiski 

aktīvās uzņēmējsabiedrības. Tas ir par 60 vienībām 

vairāk nekā 2010.gadā.  

Uz 2012.gada 01.janvāri Ventspils pilsētā ir reģis-

trēti 265 uzņēmumi ar pamatkapitālu 10 000 latu un 

vairāk.   

Pēdējo gadu laikā Ventspilī arvien pieaug iedzīvo-

tāju ekonomiskā aktivitāte un ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits, tā Ventspils ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits no 900 uzņēmumiem 2005.gadā ir 

pieaudzis uz 1068 uzņēmumiem 2010.gadā.  

Saskaņā ar CSP datiem 2010.gadā Ventspils pilsē-

tā pēc skaita visvairāk ir tirdzniecības un sadzīves 

remonta uzņēmumu (18,1%). Lielākā daļa Ventspils 

uzņēmumu ir privāta kapitāla uzņēmumi un tikai 

mazāk par 1% uzņēmumu ir ar valsts vai pašvaldī-

bas kapitālu.  

Ventspils pilsētas apraksts 

Komercreģistrā un Uzņēmuma reģistrā reģistrēto un 
likvidēto uzņēmumu skaits Ventspilī 2005.-2011.gadā  

9.att. 

Datu avots – Lursoft 

Datu avots – CSP 

11.att. 

Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības Ventspils pilsētā  
sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.redakcija) 2005.gadā un 2010.gadā. 

10.att. 

 Ekonomiski aktīvo uzņēmumu un faktisko nomaksāto nodokļu Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā īpatsvars 
 sadalījumā pa saimnieciskā darbības veida sektoriem Ventspils pilsētā 2011.gadā   

Datu avots – CSP 
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Viena no pašvaldību autonomajām funkcijām, sa-

skaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, ir sek-

mēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīva-

jā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu.  

Viens no svarīgākajiem pašvaldības uzdevumiem ir 

mazināt pilsētas atkarību no vienas uzņēmējdarbī-

bas formas, tāpēc liela uzmanība tiek pievērsta pa-

sākumiem, kas veicina uzņēmējdarbības dažādoša-

nu pilsētas teritorijā. Īpaša uzmanība pievērsta 

jaunu darbavietu radīšanai tieši apstrādes rūpniecī-

bas sektorā.  

2011.gadā pašvaldības teritorijā darbību ir turpi-

nājuši un attīstījuši iepriekšējos gados realizētie un/

vai uzsāktie projekti – SIA „Diana Sveces” (161 

strādājošie), SIA „Bucher Schoerling  Baltic” (183 

strādājošie), SIA „Kalmeta” (73 strādājošie) SIA 

„Kurzemes granulas” (37 strādājošie), SIA 

„Ventspils elektronikas fabrika” (36 strādājošie), SIA 

„Froli Baltic” (16 strādājošie), a/s „Ventspils grain 

terminal” (71 strādājošie), SIA „Bio-Venta” biodīzeļa 

ražošanas rūpnīca (80 strādājošie) 

2012.gadā attīstību turpinās arī Beļģijas kompāni-

jas Cormetallis NV meitas uzņēmums SIA „Malmar 

Sheet Metal”, kurš plāno nodarbināto skaitu palieli-

nāt līdz 120. Šobrīd uzņēmums nodarbina 75 darbi-

niekus. SIA „Malmar Sheet Metal” darbojas metālap-

strādes un mašīnbūves nozarē, ražojot dažādas de-

taļas un specializējoties smago automašīnu un auto-

busu rāmju ražošanā. 

Stiklašķiedru konstrukciju ražošanas uzņēmums 

SIA „Ventspils-Andren” pašlaik nodarbina 8 darbi-

niekus, taču trīs gadu laikā uzņēmums plāno nodro-

šināt ar darbu 25 cilvēkus.  

2011.gada martā Ventspilī Ventspils Augsto tehno-

loģiju parka Biznesa inkubatora telpās ražošanu 

uzsācis sieviešu apakšveļu šūšanas uzņēmums SIA 

„Textile 4U”. Uzņēmumā ir izveidotas 20 darba vie-

tas šuvējām. 2012.gadā uzņēmums plāno par 30% 

palielināt apgrozījumu, paplašinot sortimentu un 

sākt jaunu apakšveļas modeļu ražošanu. Uzņēmuma 

optimistiskie plāni saistīti ar lielo pieprasījumu pēc 

tā produkcijas Krievijas tirgū. Tuvākajā laikā uzņē-

mums plāno sākt sieviešu un bērnu apģērbu ražoša-

nu. 

2012.gadā Ventspilī ražošanu uzsāks lielizmēra 

metāla konstrukciju ražošanas uzņēmums SIA 

„Ventspils metināšanas rūpnīca”, plānojot nodarbi-

nāt a 50 darbiniekus.2012.gadā inovatīvu kokmate-

riālu ražošanas uzņēmums „Dendrolight Latvija” 

plāno strādājošo skaitu palielināt līdz 70 darbinie-

kiem. 

Lai Ventspils pilsētā attīstītu tādu perspektīvu un 

augstas pievienotās vērtības nozari kā elektroniku 

un augstās tehnoloģijas, 2012.gadā plānots uzbūvēt 

trīsdimensiju attēlu veidošanas tehnoloģiju rūpnīcu 

EUROLCDS. Rūpnīcā plāno 50 darbavietas, bet vēl 

papildus ap 50 darbiniekus varētu nodarbināt izpla-

tīšanas un administratīvajā procesā. 

2012.-2013.gadā kompānija „Baltic Fishing Corpo-

ration” plāno uzbūvēt Ventspils brīvostas teritorijā 

mūzdienīgu zivju konservu ražošanas kompleksu. 

Plānots, ka tiks radītas aptuveni 300 darba vietas. 

Savukārt, uzņēmuma „BAU-HOW Baltic” bijušajā 

ražošanas kompeksā darbību plāno uzsākt  norvēģu 

uzņēmuma "Heimdal Byggsystem International AS" 

meitasuzņēmuma Latvijā SIA "HBSI Production" 

moduļu māju ražotne (bloka māju moduļi ar pilnu 

iekšējo apdari). Uzņēmums plāno izveidot līdz 120 

jaunām darba vietām. 

Ventspils brīvosta 

Ventspils brīvosta ir nozīmīgs tranzīta centrs. Lab-

vēlīgais investīciju klimats, dažādi uzņēmējdarbības 

atvieglojumi, tīra apkārtējā vide, neskatoties uz 

ostas atrašanos pilsētā, un brīvostas speciālistu uz-

ņēmīgā attieksme ir tikai daži no faktoriem, kas 

izvirza Ventspili vadošajās pozīcijās Baltijas jūras 

reģionā. 

 Ventspils brīvosta piedāvā ļoti labus apstākļus 

privāto termināļu darbības attīstībai - kā dabas do-

tos, tā izveidotos. Osta ir neaizsalstoša, kas nozīmē, 

ka kravas var tikt apkalpotas visu cauru gadu. Tur-

klāt ostas padziļināšanas darbu rezultātā Ventspils 

brīvosta var uzņemt lielākos kuģus, kādi var ienākt 

Baltijas jūrā. Bez tam Ventspils brīvostā ir vienas no 

zemākajām ostu maksām Baltijā un labi sakārtota 

ostas infrastruktūra, kas nepārtraukti tiek pilnveido-

ta. Šo apstākļu kopums, kā arī Ventspils brīvostas 

pārvaldes mērķtiecīgais darbs brīvo teritoriju rūpnie-

ciskajai attīstībai, nodrošina Ventspils brīvostas eso-

šo pozīciju lejamkravu un beramkravu tranzītā sa-

glabāšanos un pat palielināšanos, kā arī Ventspils 

brīvostas kā prāmju satiksmes centra attīstību.   

2011.gadā Ventspils brīvostā pārkrauti 28,5 miljo-

ni tonnu, kas ir par 15% vairāk nekā iepriekšējā 

gadā.  No pārkrautajām kravām 53% bija lejamkra-

vas, 39% - beramkravas, 8% - ģenerālās kravas. 

2011.gadā turpinājās iepriekšējos gados uzsāktais 

darbs pie ostas infrastruktūras atjaunošanas un 

uzlabošanas, tai skaitā pievadceļu izbūves ostas 

termināļiem un industriālajām zonām. 

 

Ventspils pilsētas apraksts 
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Pašvaldības darbība 2011. gadā 
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Attīstības programma 

2010. un 2011.gadā paveiktie un 2012.gadā 

plānotie pasākumi Ventspils pilsētas attīstības 

programmas īstenošanā, tai skaitā, par iedzī-

votāju un juridisko personu līdzdalību šīs prog-

rammas apspriešanā un pilnveidošanā 

2010.gadā uzsākta Ventspils pilsētas attīstības 

virzienu līdz 2020.gadam noteikšana un Ventspils 

pilsētas attīstības programmas 2007.-2013.gadam 

aktualizācija. Dokumenta izstrādāšanai tika izveido-

ta Vadības grupa un trīs Darba grupas – Tautsaim-

niecības un uzņēmējdarbības darba grupa 19 cilvēku 

sastāvā, Infrastruktūras un vides darba grupa 17 

cilvēku sastāvā, Sociālās jomas darba grupa 18 cil-

vēku sastāvā. Papildus tika organizēta Jaunatnes 

lietu darba grupa 12 cilvēku sastāvā.  

2011.gada 14.marta līdz 26.aprīlim notika Vents-

pils pilsētas attīstības virzienu līdz 2020.gadam un 

aktualizētas Ventspils pilsētas attīstības program-

mas 2007.-2013.gadam 1.redakcijas publiskā ap-

spriešana.  

2011.gada 17.jūnijā Ventspils pilsētas dome sēdē 

apstiprināja Ventspils pilsētas attīstības plānošanas 

dokumentu „Ventspils pilsētas attīstības virzieni līdz 

2020.gadam un aktualizēta Ventspils pilsētas attīstī-

bas programma 2007.-2013.gadam”. 

2010.gadā un 2011.gadā paveiktie pasākumi 

Ventspils pilsētas attīstības programmas īstenošanā:  

○ 2011.gada aprīlī tika uzsākta jaunās Vents-

pils pilsētas poliklīnikas Raiņa ielā 6/8 būv-

niecības darbi.  

○ 2011.gadā nodota ekspluatācijā SIA 

„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pato-

loģiskās anatomijas nodaļa, kuras sastāvā 

ir morgs un citoloģiskā un histoloģiskā la-

boratorija. 

○ 2011.gada 30.maijā lietotājiem kļuva pie-

ejams jaunais Ventspils pilsētas interneta 

portāls www.ventspils.lv. Jaunais Ventspils 

pilsētas portāls ir saturiski bagātāks un 

pievilcīgāks lietotājiem. Portāls ir kļuvis par 

komunikācijas līdzekli starp Ventspils pilsē-

tas pašvaldību un Ventspils iedzīvotājiem 

un pilsētas viesiem. 

○ 2010.gadā tika uzsākta projekta „Ielu in-

frastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta” 

realizācija. Projekts paredz 78 Ventspils 

pilsētas ielu posmu rekonstruēšanu vai 

jaunbūvi un publiskās infrastruktūras ob-

jektu būvniecību. Projekta ietvaros plānots 

veikt būvniecības darbus Ventspils ielu 

posmos Gāliņciemā, Kurpniekciemā, Čik-

stiņciemā, Jāņciemā, Žāžciemā, Krēķciemā 

un Zaķciemā.  

○ Līdz 2011.gada 31.decembrim Ventspils 

pilsētā ir izbūvēti veloceliņu tīkls 34 km 

garumā. 

○ 2011.gada septembrī uzsākta projekta 

„Ventspils pilsētas centralizētās siltumap-

gādes siltumavotu Brīvības ielā 38 un Talsu 

ielā 69 rekonstrukcija, pārejot uz citu kuri-

nāmo – biomasu (koksni)” realizācija. Vei-

cot siltumavotu rekonstrukciju, kur līdz šim 

izmantoja ogles un mazutu, tiks uzsākta 

atjaunojamo dabas resursu – koksnes bio-

masas izmantošana, pilnībā aizstājot ar to 

mazutu. Koksnes biomasa ir videi daudz 

draudzīgāka par mazutu, tās izmantošana 

samazinās katlu māju ietekmi uz pilsētas 

gaisa kvalitāti, īpaši SO2 (sēra dioksīds) 

izmešu līmeni. Projekta īstenošanas rezul-

tātā  siltumenerģijas ražošanas process 

turpmāk nebūs atkarīgs no mazuta cenu 

svārstībām un siltumapgādes  pakalpojumu 

tarifu būs iespējams uzturēt vienmērīgāku 

un iespējami zemākā līmenī. 

○ 2010.gadā tika uzsākta projekta „Ventspils 

pilsētas ūdenssaimniecības III kārta” ievie-

šana. Projekta mērķis ir ūdensapgādes un 

notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pie-

ejamības paplašināšana, ūdensapgādes un 

notekūdeņu savākšanas pakalpojumu kva-

litātes uzlabošana Ventspils pilsētā.  

2012.gadā plānotie pasākumi Ventspils pilsētas 

attīstības programmas īstenošanā:  

○ No 2012.gada 25.aprīļa līdz 10.maijam 

notiek saistošo noteikumu „Par Ventspils 

pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjo-

mu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai” sabiedriskā 

apspriešana. 

○ 2012. gadā uzsāks airēšanas sporta bāzes 

„Dampeļi” rekonstrukciju. Rekonstruējot 

airēšanas bāzi, sportistiem tiks nodrošināti 

kvalitatīvi treniņu apstākļi, tiks pagarināta 

airēšanas sezona Ventā, kā arī palielināta 

airētāju konkurētspēja. Pēc airēšanas spor-

ta bāzes rekonstrukcijas, „Dampeļos” varēs 

attīstīt arī jaunus sporta veidus, piemēram, 

veikbordu. 

1. VENTSPILS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS  
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA 
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Attīstības programma 

○ 2012.gadā turpināsies darbs pie jaunās 

Ventspils pilsētas poliklīnikas Raiņa ielā 6/8 

būvniecības darbiem. Poliklīnikā būs izvie-

toti ģimenes ārstu prakses kabineti, stāv-

laukums ar aptuveni 60 stāvvietām. Poliklī-

nika nodrošinās kvalitatīvus ambulatoros 

veselības aprūpes pakalpojumus un tādus 

jaunus pakalpojumus kā digitālā mamogrā-

fija, fototerapija, moderna ārstnieciskās 

vingrošanas zāle un pat diennakts aptieka. 

○ 2012.gadā uzsāks SIA „Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas 

nodaļas rekonstrukciju. 

○ 2012.gadā uzsāks pansionāta un bērnu 

nama „Selga” (Pērkoņu ielā 21, Ventspilī) 

renovāciju, kuru ietvaros tiks veikta jumta 

pārseguma papildu siltumizolēšana, ēkas 

pamatu cokola daļas siltināšana, parasto 

stikla pakešu logu nomaiņa pret stikla pa-

ketēm ar selektīvo pārklājumu un ventilāci-

jas sistēmas ar rekuperāciju ierīkošana, kā 

arī virtuves bloka renovācija. Virtuves blo-

ku aprīkos ar jaunām virtuves iekārtām. 

○ 2012.gadā notiek Ventspils pilsētas domes 

ēkas (Jūras ielā 36, Ventspilī) renovācija. 

Ēkas kompleksa renovācija nodrošinās 

ilgāku konstrukciju kalpošanas laiku. Bū-

tisks ieguvums būs samazināts kaitīgo iz-

mešu daudzums atmosfērā no ietaupītā 

siltumenerģijas daudzuma, kas vairs nebūs 

jāsaražo, lai nodrošinātu ēkas apkuri. 

○ 2012.gadā Ventspils pilsētas pašvaldība 

turpina sadarbību un līdzdarbību ar Latvijas 

pašvaldības savienību un Latvijas lielo pil-

sētu asociāciju, kuras aizstāv pašvaldību 

intereses sarunās ar Latvijas Republikas 

Ministru kabinetu un citām valsts pārvaldēs 

iestādēm. 

○ 2012.gadā turpināsies projekta „Ielu infra-

struktūras attīstība Ventspilī, II kārta” re-

alizācija. 2012.gadā projekta ietvaros tiks 

veikti būvdarbi 10 Ventspils ielu posmos 

Gāliņciemā, Kurpniekciemā, Čikstiņciemā, 

Jāņciemā, Žāžciemā, Krēķciemā un Zaķcie-

mā.  

○ 2012.gadā Ventspils pilsētā projekta 

"Velotūrisma attīstība Ventspils pilsētā" 

ietvaros tiek veikti darbi pie jaunu 180 

interesantu un atraktīvu velonovietņu uz-

stādīšanas. Radot kvalitatīvu velotūrisma 

produktu, ir pamats prognozēt, ka velotū-

ristu skaits pilsētā palielināsies. Tā kā ar 

velosipēdu iespējams veikt krietni garākas 

distances nekā ar kājām un pārvietoties ar 

2-3 reizes lielāku ātrumu, Ventspils pilsētā 

vēl turpināsies veloceliņu būvniecība un 

plānots izbūvēt ap 10 km, tādējādi līdz 

gada beigām veloceliņu kopējais garums 

pilsētā varētu sasniegt 44 km. 

○ 2012.gadā turpināsies projekta „Ventspils 

pilsētas centralizētās siltumapgādes     

siltumavotu Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 

69 rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo 

– biomasu (koksni)” realizācija. 

○ 2012.gadā plānots turpināt projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī III 

kārta” īstenošanu, veicot jaunu ūdensvada 

un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi 10 

ielu posmos privātmāju rajonos pilsētā – 

Žāžciemā un Pārventā - Zaķciemā. 

2012.gadā pavisam 81 mājsaimniecība 

iegūs iespēju pieslēgties centralizētai 

ūdenssaimniecības sistēmai, iegūstot kvali-

tatīvu dzeramo ūdeni un nodrošinot apkār-

tējās vides sakārtošanu. Paredzēts izbūvēt 

3,2 km maģistrālo ūdensvada tīklu un 2,6 

km – sadzīves kanalizācijas tīklu. Būvdarbi 

plānoti kā komplekss ielas remonts, vien-

laikus tiek veikta arī ielu nomaļu sakārto-

šana, izbūvējot caurtekas, sakārtojot no-

vadgrāvjus, ko nodrošina Ventspils pilsētas 

pašvaldība. 

○ 2012.gadā turpināsies projekta „Pievadceļu 

rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā 

esošajiem termināļiem un industriālajām 

zonām” īstenošana. 2012.gadā tiks uzsākti 

rekonstrukcijas darbi Embūtes ielā (posmā 

no Radio ielas līdz Tārgales ielai), Dzintaru 

ielā (posmā no Embūtes ielas līdz Lidotāju 

ielai), Krasta ielā (posmā no Virves ielas 

līdz Rūpniecības ielai), Pīlādžu ielā (posmā 

no Krasta ielas līdz Pulkveža ielai), Pulkve-

ža ielā (posmā no Pīlādžu ielas līdz Ābolu 

ielai), Sārnates ielā (posmā no Pulkveža 

ielas līdz Tērauda ielai) , kā arī turpinās 

darbi Tērauda ielā (posmā no Dīķu ielas 

līdz Sārnates ielai) un Infrastruktūras izbū-

ve Kaiju ielā 9. Plānots uzsākt autotrans-

porta stāvlaukumu būvniecību Ganību ielā 

101 un Kr.Valdemāra ielā 24.  Tāpat 

2012.gada plānots uzsākt sauskravu termi-

nāļa būvniecību un ražošanas ēkas būvnie-

cību Kaiju ielā 9, Ventspilī (SIA „EuroLCDs” 

ražotnes darbības nodrošināšanai). 

2012.gadā tiks veikta vairāku hidrotehnis-

ko būvju remontdarbi un apsekošana, os-

tas teritorijas sakārtošanas un uzturēšanas 

darbi, tiks izbūvēta no kuģiem savākto 

sadzīves notekūdeņu pieņemšanas vieta. 
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1. Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozī-

jumu izstrāde: 

1.1. 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 iz-

strāde; 

1.2. Ar Ventspils pilsētas domes 2009.gada 

1.jūnija lēmumu Nr.94 (protokols Nr.7;7§) ir apstip-

rināts Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozīju-

mu izstrādes laika grafiks; 

1.3. Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozīju-

mu sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 

priekšlikumi un iebildumi no 30 juridiskām un 25 

fiziskām personām, kuri tika apkopoti un izvērtēti 

domes Pilsētas attīstības komisijā un, komisijas pozi-

tīva ieteikuma gadījumā, integrēti Teritorijas plāno-

juma grozījumu 1.redakcijas materiālā; 

1.4. Ar Ventspils pilsētas domes 2010.gada 

30.novembra lēmumu Nr.244 (protokols Nr.21;1§) ir 

pagarināts Ventspils pilsētas Teritorijas plānojuma 

(2006.-2018.) grozījumu izstrādes termiņš un preci-

zēts tā izstrādes laika grafiks; 

1.5. 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 sabiedriskai 

apspriešanai” ir nodots sabiedriskai apspriešanai un 

atzinuma saņemšanai Ventspils pilsētas Teritorijas 

plānojuma (2006.-2018.) grozījumu 1.redakcijas 

materiāls. Sabiedriskās apspriešanas laikā, no 

2011.gada 11.aprīļa līdz 2011.gada 22.maijam, tika 

organizētas gan Ventspils pilsētas domes, gan 

Ventspils Pārventas bibliotēkas telpās sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmes ar fiziskām un juridiskām 

personām, detālplānojuma izstrādātājiem un Vents-

pils pilsētas domes atbildīgajām amatpersonām;  

1.6. Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozīju-

mu 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā tika 

saņemti priekšlikumi un iebildumi, kā arī piedalījās 

sanāksmē pavisam 4 juridiskās un 31 fiziskā perso-

na. Iesniegumi tika apkopoti un izvērtēti domes Pil-

sētas attīstības komisijā un, komisijas pozitīva ietei-

kuma gadījumā, integrēti Teritorijas plānojuma gro-

zījumu 1.redakcijas materiālā, bet sanāksmē pārru-

nātais atspoguļots sabiedriskās apspriešanas sanāk-

smes protokolos. 

Šobrīd norisinās darbs pie Teritorijas plānojuma 

(2006.-2018.) ar grozījumiem apstiprināšanas. 

2. Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils pilsētas terito-

rijas plānojumu (2006.-2018.), laika posmā no 

2010.gada līdz 2012.gada maijam, ir izstrādāti un 

apstiprināti sekojoši detālplānojumi:  

2.1. Nekustamam īpašumam Bangu ielā 36, Vents-

pilī. Detālplānojums ir apstiprināts ar Ventspils pilsē-

tas domes 2010.gada 9.februāra lēmumu Nr.25 

(protokols Nr.5;8§) un ir izdots kā Ventspils pilsētas 

saistošie noteikumi Nr.1; 

2.2. 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; 

2.3. Teritorijai starp Vasarnīcu – Riņķa – Saules un 

Aizsaules ielām. Detālplānojums ir apstiprināts ar 

Ventspils pilsētas domes 2010.gada 9.februāra lē-

mumu Nr.27 (protokols Nr.5;10§) un ir izdots kā 

Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.3. 

3. Saskaņā ar Ventspils pilsētas Teritorijas plānoju-

mu (2006.-2018.), ir izsniegti darba uzdevumi un 

notiek detālplānojumu 1.redakcijas izstrādes vai to 

pilnveidošanas sekojošām pilsētas teritorijām: 

3.1. Celtnieku ielā 21, Ventspilī: 

3.1.1. Ar Ventspils pilsētas domes 2010.gada 

17.novembra lēmumu Nr.240 (protokols Nr.20; 16§) 

„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekusta-

mam īpašumam Celtnieku ielā 21, Ventspilī” uzsākta 

detālplānojuma izstrāde; 

3.1.2. Ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 

3.februāra lēmumu Nr.21 (protokols Nr.3; 8§) „Par 

nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 21, Ventspilī de-

tālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai 

apspriešanai un atzinuma saņemšanai” nodota detāl-

plānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai; 

 3.1.3. Sabiedriskā apspriešana notika no 

2012.gada 29.februāra līdz 2012.gada 21.martam, 

bet sabiedriskās apspriešanas sanāksme ar fiziskām 

un juridiskām personām, detālplānojuma izstrādātā-

jiem un Ventspils pilsētas domes atbildīgajām amat-

personām tika organizēta 2012.gada 15.martā.  

3.2. Ventspils pilsētas Staldzenes apbūves teritori-

jas daļa: 

3.2.1 Ar Ventspils pilsētas domes 2010.gada 

21.septembra lēmumu Nr. 206 (protokols 

Nr.18;15§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ventspils pilsētas Staldzenes teritorijas daļai” uzsāk-

ta detālplānojuma izstrāde; 

Teritorijas plānojums 

2. VENTSPILS PILSĒTAS TERITORIJAS  
PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA 
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3.2.2. Ar Ventspils pilsētas domes 2011.gada 

2.decembra lēmumu Nr.163 (protokols Nr.18; 3§) 

„Par Ventspils pilsētas Staldzenes teritorijas daļas 

detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai 

apspriešanai un atzinuma saņemšanai” nodota de-

tālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai 

un atzinumu saņemšanai; 

3.2.3. Sabiedriskā apspriešana notika no 

2012.gada 3.janvāra līdz 2012.gada 3.februārim, 

bet sabiedriskās apspriešanas sanāksme ar fiziskām 

un juridiskām personām, detālplānojuma izstrādātā-

jiem un Ventspils pilsētas domes atbildīgajām amat-

personām tika organizēta 2012.gada 19.janvārī. 

3.4. Bangu ielā 12B, Ventspilī:  

3.4.1 Ar Ventspils pilsētas domes 2010.gada 

17.novembra lēmumu Nr. 239 (protokols 

Nr.20;15§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam Bangu ielā 12B, Ventspi-

lī”. 

Šobrīd notiek detālplānojuma 1.redakcijas izstrā-

de. 

3.5. Latgales ielā 12, Ventspilī: 

3.5.1 Ar Ventspils pilsētas domes 2011.gada 

11.novembra lēmumu Nr. 149 (protokols Nr.17;7§) 

„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekusta-

mam īpašumam Latgales ielā 12, Ventspilī”. 

Šobrīd notiek detālplānojuma 1.redakcijas izstrā-

de. 

4.  2012.gadā tiek plānoti sekojoši pasākumi paš-

valdības Teritorijas plānojuma īstenošanai: 

4.1. Turpināsies darbs pie: 

        4.1.1. Ventspils pilsētas teritorijas plānojums 

(2006.-2018.) ar grozījumiem apstiprināšanas; 

        4.1.2. Detālplānojuma Celtnieku ielā 21, 

Ventspilī apstiprināšanas; 

         4.1.3. Detālplānojuma Ventspils pilsētas 

Staldzenes teritorijas daļai ~ 40 ha platībā apstipri-

nāšanas; 

        4.1.4. Detālplānojuma Rūpniecības ielā 1, 

Ventspilī izstrādes; 

        4.1.5. Detālplānojuma Bangu ielā 12B, 

Ventspilī izstrādes; 

        4.1.6. Detālplānojuma Bangu ielā 12A, 

Ventspilī izstrādes; 

        4.1.7. Detālplānojuma Latgales ielā 12, 

Ventspilī izstrādes; 

4.2. Atbilstoši Ventspils pilsētas teritorijas plānoju-

mam (2006.-2018.) ar grozījumiem,  plānota jauna 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) pārlūkpro-

grammas izstrāde. 

Strādājot pie Teritorijas plānojuma un detālplāno-

jumu izstrādes, atbilstoši normatīviem aktiem, paš-

valdība nodrošina jebkuram interesentam iespēju 

iepazīties un piedalīties pilsētas attīstības plānoša-

nas procesos, sniedzot nepieciešamo informāciju 

masu medijos, vēstuļu formā, gan organizējot sa-

biedriskās apspriešanas un konsultējot apmeklētājus 

personīgi. 

Teritorijas plānojums 
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2011. gada budžeta izpilde 

3. VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011.  
GADA BUDŽETA IZPILDE 

2011.gada budžeta izpilde 

2011. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības bu-

džeta kopējie ieņēmumi ir Ls 31 564 971, kas ir 

par 2% vairāk nekā apstiprinātais plāns             

(Ls 31 094 934). No kopējiem ieņēmumiem        

Ls 28 928 790 (92%) ir pamatbudžeta ieņēmumi, 

bet Ls 2 636 181 (8%) speciālā budžeta ieņēmumi. 

Kopsavilkuma informācija par pašvaldības bu-

džeta izpildi 2010. un 2011.gadā sadalījumā eko-

nomiskās klasifikācijas kodiem pievienota šī Publis-

kā pārskata Pielikumā, bet turpmāk dots detalizē-

tāks 2011.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu 

izklāsts. 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

Pamatbudžeta 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 budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem, pašvaldības nodevas, 

valsts budžeta mērķdotācijas un citi ieņēmumi. 

2011. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības pa-

matbudžetā saņemti kopsummā Ls 28 928 790, 

kas ir par 2% vairāk kā apstiprinātais gada plāns 

(Ls 28 484 836). 

No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 65 % 

veido nodokļu ieņēmumi. 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2011. gadā kopā 

veido Ls 2 636 181, kas ir par 1% vairāk nekā 

gada plāns (Ls 2 610 098). Speciālais budžets ie-

tver īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumu avotus 

– privatizācijas līdzekļi, pašvaldību autoceļu (ielu) 

fonds, dabas resursu nodoklis, ostas maksas, kā 

arī saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. Speciālā 

budžeta līdzekļi tiek novirzīti konkrētu pasākumu 

realizācijai. 

No speciālā budžeta ieņēmumiem 62% jeb     

Ls 1 631 252 ir īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi 

(privatizācijas līdzekļi, ostas maksas, autoceļu 

(ielu) fonds, dabas resursu nodoklis, rūpnieciskās 

zvejas nomas maksa) un 38 % jeb Ls 1 004 928 ir 

saņemtie juridisko un fizisko personu ziedojumi un 

dāvinājumi ar noteiktu izlietošanas mērķi. 

Galvenie nodokļu ieņēmumi 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

2011. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa mak-

sājumos saņemti Ls 16 565 085, kas par 13% pār-

sniedz gada plānu (Ls 14 655 617) un par 19% 

vairāk kā saņemts 2010.gadā. No kopējiem iedzī-

votāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem 55% jeb  

Ls 9 131 545 veido ieņēmumi, kurus Ventspils 

pilsētas administratīvajā teritorijā esošie darba 

devēji ieskaita tiešā veidā Ventspils pilsētas domes 

budžetā, bet 45% jeb Ls 7 433 540 saņemti no 

Valsts kases sadales konta atbilstoši valsts norma-

tīvajos aktos Ventspils pilsētai noteiktajam īpat-

svara koeficientam. 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2011.gadā 

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2011.gadā 

13.att. 

12.att. 
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Nekustamā īpašuma nodoklis  

2011. gadā nekustamā īpašuma nodoklis sa-

ņemts Ls 2 202 182 apmērā. Salīdzinājumā ar 

2010. gadu nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 

11%.  Nodokļa maksājumos par zemi iekasēts     

Ls 1 003 884, par ēkām un būvēm Ls 972 711, par 

mājokli Ls 225 587. 

Galvenie notikumi 2011.gadā, kas ietekmēja 

nodokļa ieņēmumu apjomu un iekasēšanu, ir no-

dokļa likmes paaugstināšanas par mājokli – no 

01,1%-0.3% līdz 0.2% - 0.4% apmērā no mājok-

lim 2011.gadā noteiktās kadastrālās vērtības. No-

dokļa par zemi un ēkām (kuras izmanto saimnie-

ciskā darbībā) apmērs 2011.gadā nedrīkstēja pār-

sniegt 2010.gadā aprēķināto nodokli vairāk kā par 

25 procentiem.  

Nodokļa atvieglojumi 

Saskaņā ar likumā „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” noteikto un pamatojoties uz 2010.gadā 

izdotajiem Ventspils pilsētas domes saistošajiem 

noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu, pašvaldība 2011.gadā 

piešķīrusi šādus nekustamā īpašuma nodokļa at-

vieglojumus: 

- atvieglojumi par zemi un mājokli Ls 24 170 

apmērā piešķirti 3 199 trūcīgām un maznodrošinā-

tām personām (2010.gadā – Ls 17 259 apmērā    

2 090 personām); 

- atvieglojumi par zemi un ēkām Ls 33 420 

apmērā piešķirti 12 juridiskām un fiziskām perso-

nām par nekustamajiem īpašumiem, kas tiek iz-

mantoti noteiktas saimnieciskās darbības veikšanai 

(piemēram, īpašumi, kas tiek izmantoti viesu izmi-

tināšanas pakalpojumiem, publiski pieejamā sporta 

infrastruktūra, īpašumi, kas izmantoti kino publis-

kai demonstrēšanai un pašvaldības deleģētu kultū-

ras funkciju nodrošināšanai u.c.). 

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi  

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi – 

valsts un pašvaldības nodevas, sodi un sankcijas, 

ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas, 

īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu 

ieņēmumi 2011. gadā saņemti Ls 282 891 apmērā, 

bet budžeta iestāžu ieņēmumi no kopējiem pamat-

budžeta ieņēmumiem veido 9% jeb Ls 2 620 149. 

Saņemtie valsts budžeta transferti un pā-

rējais valsts un ārvalstu finansējums 

Pašvaldības 2011. gada budžetā dažādu valsts 

budžeta transfertu veidā un maksājumos saņemts 

finansējums Ls 7 151 312 apmērā, no tiem         

Ls 3 773 215 saņemti kā finansējums pašvaldības 

funkciju realizēšanai (galvenokārt, izglītības iestā-

žu pedagoģisko darbinieku atalgojumam un uztu-

rēšanas izdevumiem, kā arī sociālo pabalstu iz-

maksai), Ls 2 920 042 saņemti Eiropas Savienības 

struktūrfondu finansēto investīciju un kapacitātes 

paaugstināšanas projektu finansēšanai, Ls 223 766 

saņemti bezdarbnieku nodarbinātības projekta 

realizācijai, bet Ls 234 289 apmērā ir saņemtais 

pārējais valsts finansējums pašvaldībai – dažādu 

projektu un pasākumu realizācijai. 

Pašvaldības budžeta izdevumi  

2011.gadā pašvaldība kopsummā apguvusi 

līdzekļus Ls 33 789 921 apmērā. No tiem            

Ls 29 993 802 ir pašvaldības pamatbudžeta līdzek-

ļi, kas izlietoti pašvaldībai uzlikto funkciju, plānotos 

pasākumu un programmu finansēšanai, bet izde-

vumi Ls 3 796 119 apmērā ir speciālā budžeta 

līdzekļi, kas novirzīti galvenokārt pilsētas infra-

struktūras attīstībai un pilsētai nozīmīgu pasākumu 

un projektu finansēšanai. 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu 

Latvijas pašvaldību finansēšanai Ventspils pilsēta 

2011.gadā iemaksāja Ls 1 786 035 jeb par 32% 

vairāk kā 2010.gadā (iemaksāti Ls 1 343 803). 

2011. gads bija nozīmīgs ar vairāku apjomīgu 

investīciju projektu īstenošanu. No kopējiem izde-

vumiem 29% jeb Ls 9 948 542 tika novirzīti ilgter-

miņa investīcijās, t.i. ēku, būvju un teritoriju re-

konstrukcijai un celtniecībai, kā arī pamatlīdzekļu 

iegādei (skat. 15.attēlu). 

2011.gadā pašvaldība 5 investīciju projektu realizāci-

jai saņēmusi kredītlīdzekļus Ls 737 724 apmērā saņē-

musi un dzēstas kredītsaistības Ls 1 685 379 apmērā, 

t.sk. no saņemtajiem valsts un ārvalstu maksājumiem 

Ls 1 000 053 apmērā. 

Pašvaldības budžeta izdevumu sadalījums 

2011. gada budžeta izpilde 

*t.sk. maksājumi izlīdzināšanas fondā, finansējums  

Ventspils Augstskolai, sociālie pabalsti 

14.att. 
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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. 2011.gada kopējie izdevumi 

nozarē veido Ls 9 401 800, no tiem Ls 5 734 165 

finansēti no pašvaldības budžeta bet Ls 3 667 635 

ir valsts budžeta un ārvalstu finansējums. 

Izglītības pārvalde 

Izglītības pārvalde ir pašvaldības iestāde, kas 

ietver 10 vispārizglītojošās skolas, 10 pirmsskolas 

izglītības iestādes un 3 ārpusskolas iestādes. Ad-

ministrācijas un iepriekšminēto struktūrvienību 

darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu 

izpildei 2011. gadā izlietoti Ls 8 961 679, no ku-

riem Ls 4 331 761 ir pašvaldības finansējums 

(mācību iestāžu uzturēšanai un kapitālajiem izde-

vumiem un daļējai pedagogu darba samaksai), Ls 

3 617 580 - ir valsts finansējums (mērķdotācijas 

pedagogu atlīdzībai un izglītības iestāžu uzturēša-

nai (t.sk. mācību literatūras iegādei, brīvpusdie-

nām 1. klašu skolniekiem), dažādu  projektu reali-

zācijai), Ls 757 746 ir iestādes maksas pakalpoju-

mi, Ls 203 578 – kredītlīdzekļi un Ls 50 055  - 

ārvalsts finansējums investīciju projektu realizāci-

jai un Ls 960- ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Galvenie notikumi 2011. gadā 

Sakarā ar valsts mērķdotācijas samazinājumu 

pedagogu atalgojumam pašvaldība arī 2011. gadā 

turpināja piešķirt papildus līdzekļus pedagogu atlī-

dzībai – sporta skolai „Spars” Ls 76 063 (14,55 

pedagoģiskām likmēm), Mākslas skolai Ls 8 617 

(1,80 likmēm), 5 –6 gadīgo apmācībai Ls 25 587.  

2011.gada vasarā pašvaldība, par 5% palieli-

not atlīdzību pašvaldības iestāžu darbiniekiem, ir 

palielinājusi algas likmi arī pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogiem. 

2011./2012. mācību gadā pašvaldības vispāriz-

glītojošās skolās mācības uzsāka 4 409 audzēkņi, 

kas ir par 4% jeb 204 audzēkņiem mazāk kā ie-

priekšējā mācību gadā (4 613 audzēkņi). Dienas 

skolās klašu piepildījums (bez speciālajām klasēm) 

ir vidēji 23 audzēkņi klasē. 

Pirmsskolas izglītības iestādes 2011./2012. 

mācību gadā apmeklē 1 792 audzēkņi – par 3% 

vairāk kā iepriekšējā mācību gadā (1 745). Nodar-

bības tiek nodrošinātas 91 grupai ar vidēji 20 bēr-

niem grupā. Obligātajā 5-6 gadīgo bērnu sagata-

vošanā skolai ir iesaistīti 751 audzēknis. 2011. 

gada 1.decembrī pirmsskolas izglītības iestādē 

„Eglīte” darbu uzsāka jaunizveidotā  grupa ar 16 

vietām jaunākā vecuma bērniem (no 1,5 – 3 ga-

diem) , nodrošinot Ventspils iedzīvotāju pieprasīju-

mu pēc šāda veida pakalpojumiem 

2011./2012. mācību gadā ārpusskolas izglītības 

iestādes apmeklē vairāk nekā 3 000 audzēkņi.      

1 414 pilsētas bērni un jaunieši iesaistījās dažādās 

vasaras sporta un atpūtas nometnēs.  

Ar Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālu 

atbalstu un pateicoties darba devēju atsaucībai, 

dažādos darbos 2011.gadā tika nodarbināti 268 

audzēkņu vecumā no 13-18 gadiem no trūcīgām 

un maznodrošinātām ģimenēm, kam kopumā no 

pašvaldības budžeta izlietoti līdzekļi Ls 56 251 ap-

mērā 

Pašvaldības izdevumi 2011.gadā pa nozarēm 

2011. gada budžeta izpilde 

15.att. 
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Rekonstruētajā Ventspils Jaunrades namā 

2011./2012. mācību gadā 6 programmās (58 

apakšprogrammās) darbu uzsāka 126 grupas ar   

1 675 audzēkņiem. Tika atvērtas 5 jaunas apakš-

programmas (radošā aplikācija – rotājumi no papī-

ra, radošo darbu studija „Faktūra”, vēl viens vokāli 

instrumentālais ansamblis, prāta spēļu klubs 

„Asprātis” un radošā darbnīca „Tu to vari!”). Jaun-

ajās Jaunrades nama telpās izvietots Baltijā vienī-

gais digitālais planetārijs un saules novērojumu 

observatorija, kuru kopš atvēršanas apmeklējuši 

ap 26 000 interesentu: skolēni, Ventspils iedzīvo-

tāji, tūristi.  

Sporta skolā „Spars”, kas ir profesionālās ievir-

zes sporta izglītības iestāde ar licencētām un akre-

ditētām programmām, 2011./2012.mācību gadā 

10 sporta veidos nodarbojas 1 052 audzēkņi. Sko-

las darbības nodrošināšanai 2011. gadā kopumā 

izlietoti Ls 519 795, jeb vidēji uz 1 audzēkni Ls 

494. 

Ar Ventspils pilsētas domes atbalstu 

2011./2012.mācību gadā tika uzsākta rīcības prog-

ramma darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas 

pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem. Rīcības 

programmas īstenošanai 2011. – 2014. gadā pare-

dzēti vairāk nekā Ls 300 000 no pašvaldības bu-

džeta līdzekļiem. Galvenās programmas aktivitātes 

2011.gadā: 

- pirmsskolas iestādēs tiek realizēts projekts 

„Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība 

rotaļnodarbībās un ārpus tām” vidējā vecuma (4 - 

5 gadi) bērnu grupu audzēkņiem. Tajā piedalās 

visu pirmsskolas izglītības iestāžu attiecīgā vecuma 

grupu audzēkņi (vairāk nekā 350 bērni). Trīs ga-

dos projekts aptvers pirmsskolas izglītības iestāžu 

visas 4 - 7 gadīgo bērnu grupas, līdz ar to sagata-

vojot pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus pa-

matizglītības sekmīgai uzsākšanai, būtisku uzmanī-

bu veltot viņu individuālo spēju attīstībai.  

- 2011./2012. mācību gadā 98 talantīgākie 

Ventspils vispārizglītojošo skolu 4.-5.klašu audzēk-

ņi divas reizes mēnesī apmeklē radošo spēju un 

intelekta attīstības skolas „Gudrinieks” nodarbības, 

kuras vada un programmu izstrādā 11 pilsētas 

skolu labākie matemātikas un dabaszinātņu peda-

gogi. Nodarbības tiek organizētas tā, lai katrā no 

tām būtu dažāda veida izziņas darbības. Tiek iz-

mantoti eksperimenti, mācību filmas, teksta analī-

ze, radošās spēles, pārrunas, individuāls darbs, 

darbs grupās un pāros.  

- 2011./2012. mācību gadā 1.ģimnāzijas vispā-

rējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību 

un tehnikas virziena programmas ietvaros mācības 

uzsāka 10. klase ar padziļinātu fizikas, bioloģijas 

un ķīmijas mācību priekšmetu apguvi.  

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, pašvaldība turpi-

nājusi atbalstīt jaunu mācību grāmatu iegādi – 

2011. gadā šim mērķim tika izlietoti Ls 43 860, 

t.sk. valsts finansējums Ls 8 360 un pašvaldības 

finansējums Ls 35 500 apmērā. Rēķinot uz vienu 

vispārizglītojošās skolas audzēkni, mācību grāmatu 

iegādei pašvaldības finansējusi Ls 8,05, valsts fi-

nansējusi Ls 1,90. 

2011. gadā ir izlietots valsts finansējums       

Ls 46 164 apmērā visu pirmo klašu skolēnu ēdinā-

šanas izdevumu apmaksai (0,80 Ls/dienā). Lai 

nodrošinātu to, ka pirmo klašu skolēniem kom-

pleksās pusdienas tiek apmaksātas pilnā apmērā 

(t.i., 0,90 Ls/dienā – 2011.gadā), pašvaldība līdzfi-

nansējusi visu pirmo klašu skolēnu brīvpusdienas 

Ls 5 877 apmērā. Vienlaikus pašvaldība turpina 

finansēt brīvpusdienas skolēniem no trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm, šim mērķim 2011. 

gadā izlietojot līdzekļus Ls 68 379 apmērā. 

Realizētie investīciju projekti 

-nolūkā modernizēt mācību procesu skolās, 

2011.gadā katram pamatdarbā strādājošajam 

Ventspils vispārizglītojošo skolu pedagogam iegā-

dāts portatīvais dators, kam kopumā izlietoti lī-

dzekļi Ls 200 000 apmērā. Vienlaicīgi ar datoru 

iegādi, tika veikta pedagogu apmācība, organizējot 

īpašus kursus informācijas un komunikāciju tehno-

loģiju izmantošanā. 

- pašvaldības izglītības iestādēs realizēti inves-

tīciju projekti un veikti remontdarbi Ls 710 251 

apmērā, t.sk., pašvaldības finansējums               

Ls 454 812, valsts un ārvalstu finansējums          

Ls 51 861 apmērā, kā arī investīciju projektu reali-

zācijai piesaistītie kredītlīdzekļi Ls 203 578 apmē-

rā. Par šiem līdzekļiem veikts 6.vidusskolas sporta 

zāles remonts, 5.vidusskolas iekšējo ŪK tīklu re-

konstrukcija un virtuves remonts, 3.vidusskolas 

iekšējo ŪK tīklu rekonstrukcija un sanitāro mezglu 

remonts, pirmsskolas izglītības iestādes "Eglīte" 

grupas telpas remonts (doktorāta vietā). 

-2011. gada nogalē noslēgusies ERAF projekta 

„Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas zinātņu 

izglītības kvalitātes paaugstināšana” īstenošana. 

Projekta ietvaros ir labiekārtoti un ar mūsdienīgu 

tehnoloģisko aprīkojumu aprīkoti četru Ventspils 

vispārizglītojošo skolu ķīmijas, fizikas, bioloģijas, 

matemātikas un informātikas kabineti - 

1.pamatskolā, 2.pamatskolā, 5.vidusskolā un Va-

kara vidusskolā. Vienlaikus Ventspils Jaunrades 

nama robotikas, kino – foto, tehniskās modelēša-

nas un astronomijas pulciņa vajadzībām ir iegādāts 

nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums. Minēta-

jiem mērķim kopumā izlietoti Ls 306 359, t.sk. 

2011.gadā apgūti Ls 215 035. 

-2011.gadā uzsākta projekta „Izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošana, II kārta” realizācija, kā 

ietvaros 2012.gadā tiks veikti pirmsskolas izglītī-

bas iestāžu „Zvaigznīte”, „Pasaka” un „Eglīte”, kā 

arī  Ventspils 3.vidusskolas teritoriju labiekārtoša-

nas darbi  bet Ventspils vakara vidusskolā rekon-

struēta sporta zāle.  Projekta kopējais finansējums 

paredzēts Ls 832 925, bet 2011.gadā apgūti Ls 48 

488. 

Ventspils Augstskola  

Ventspils Augstskola ir valsts augstskola, kas 

ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu tika dibi-

nāta 1997. gadā. Tās dibināšanas mērķis un galve-

nie darbības veidi ir izglītības un pētniecisko pakal-

pojumu sniegšana. 

2011. gadā Ventspils Augstskolas darbības 

atbalstam no Ventspils pašvaldības budžeta ir izlie-

toti līdzekļi kopsummā Ls 440 121, kas novirzīti: 

2011. gada budžeta izpilde 
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○ Atbalstam Ventspils Augstskolas studiju 

procesa nodrošināšanai Ls 258 062 (augsta 

līmeņa personāla nodrošinājumam, mācību 

līdzekļu izdošanai, atbalstam jaunu studen-

tu piesaistei studijām Ventspils Augstsko-

las, studentu dienesta viesnīcas remontiem 

un pamatlīdzekļu iegādei Ventspils Augst-

skolas studiju procesa uzlabošanai)  

○ Līdzfinansējumam ES fondu projektam 

"Ventspils Augstskolas Informācijas tehno-

loģiju fakultātes studiju programmu reali-

zēšanai nepieciešamās infrastruktūras mo-

dernizēšana" Ls 182 059. Projekts tika 

pabeigts 2011.gada nogalē un tā ietvaros 

tika veikta Ventspils Augstskolas mācību 

ēkas Inženieru ielā 101 3.korpusa rekon-

strukcija, izveidotas modernas mācību la-

boratorijas, uzbūvēta jauna amfiteātra 

auditorija, iekārtoti darba kabineti Vents-

pils Augstskolas personālam un Mūžizglītī-

bas nodaļai un veikta ēkai pieguļošās teri-

torijas labiekārtošana. Līdz ar šī projekta 

īstenošanu, ir pilnībā pabeigta Ventspils 

Augstskolas infrastruktūras izveide ēku 

kompleksā Inženieru ielā 101 un 101A.  

Papildus augstākminētajam ar Ventspils pilsē-

tas pašvaldības atbalstu Ls 29 000 apmērā Vents-

pils Augstskolas studiju telpās un dienesta viesnīcā 

no jauna tika izveidots brīvas pieejas bezvadu 

tīkls, nodrošino kvalitatīvu pakalpojumu pieejamī-

bu. 

2011./2012.gadā Ventspils Augstskolā kopējais 

studējošo skaits sasniedza 886, no tiem 737 stu-

denti studē bakalaura un profesionālajās studiju 

programmās, 119 – maģistra studiju programmās, 

bet 30 doktora studijās.  

Sports 

Sporta nozares attīstības plānošanu un koordi-

nēšanu Ventspils pilsētā nodrošina Sporta pārval-

de, kuras darbībai un izvirzīto uzdevumu izpildei 

2011. gadā tika izlietoti Ls 627 227. 

Galvenie notikumi 2011.gadā 

- izdevumiem jaunatnes sporta attīstībai, no-

drošinot sporta nodarbību norisi pilsētas sporta 

bāzēs (basketbola un ledus hallēs, vieglatlētikas 

manēžā, peldbaseinā, sporta hallē „Pārventa” un 

sporta namā „Centrs”), kā arī dažādu sporta veidu 

(t.sk. basketbola, futbola, tenisa, daiļslidošanas, 

hokeja, motosporta u.c.) atbalstam un atsevišķiem 

sporta projektiem un pasākumiem tika piešķirts Ls 

578 283.  

- 2011.gadā pilsētā darbojās 32 sporta klubi ar 

1 647 dalībniekiem, no tiem 1 177 ir bērni un 

jaunieši, t.sk. 300 jaunieši ir Ziemeļkurzemes 

kompetences centra „Ventspils profesionālā vidus-

skolā” audzēkņi. 

○ 2011. gadā tika atklāti vairāki jauni sporta 

un aktīvās atpūtas objekti:  

○ Rekonstruēti tenisa korti (pilsētas stadi-

onā), izveidojot divus jaunus, modernus 

tenisa kortus; 

○ Mākslīgā kalna „Lemberga hūtes” augs-

tums paaugstināts līdz 52 metriem, no-

brauciena garums līdz 240 metriem, kā arī 

izveidots snovparks ar slaidiem un reiliem. 

Drošiem treniņiem snovparkā izvietots 

gaisa spilvens (airbag); 

○ atjaunots basketbola laukuma segums pie 

Ventspils Augstskolas; 

-Ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu pilsētā 

2011.gadā notika vairāki plaši apmeklēti sporta pasā-

kumi, no kuriem kā galvenie jāatzīmē: 

○ Baltijas valstu profesionālo izglītības iestā-

žu sporta spēles; 

○ Latvijas čempionāta posma sacensības 

spēkavīriem; 

○ Latvijas čempionāta posma sacensības 

ūdens motocikliem; 

○ Kaitborda sacensības „Kite party”; 

○ Latvijas čempionāts triatlonā; 

○ Supermotokrosa sacensības Piedzīvojumu 

parkā u.c.; 

○ Olimpiskā diena, kurā piedalījās vairāk kā 

4000 dalībnieku. 

Reizi ceturksnī iedzīvotāji projekta “Nāc un 

sporto!” ietvaros bez maksas varēja nodarboties ar 

daudzpusīgām sporta aktivitātēm un iegūt informāciju 

par sev interesējošiem sporta veidiem. 2011. gadā 

piedāvātajās sporta aktivitātēs iesaistījās ap 1 900 

dalībnieku. 

Kultūra 

Nozares uzdevumus pilsētā veic 3 pašvaldī-

bas iestādes (Ventspils bibliotēka, Ventspils Muzejs, 

Kultūras centrs), daļa pašvaldības funkciju deleģētas 

ir SIA „Kurzemes Filharmonija”. Kultūras iestāžu dar-

bības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 

2011. gadā kopumā izlietoti Ls 3 654 921. 

Ventspils bibliotēka 

Lai pilsētas iedzīvotājiem nodrošinātu infor-

mācijas pieejamību un izmantošanu, veidotu iespied-

darbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu doku-

mentu krājumus, veiktu to sistematizēšanu, kataloģi-

zēšanu un saglabāšanu, pašvaldībā ir izveidota iestā-

de Ventspils bibliotēka, kas ietver 4 struktūrvienības - 

Galvenā bibliotēka (t.sk. Bērnu bibliotēka), Ventspils 

Augstskolas bibliotēka, Gāliņciema bibliotēka, Pārven-

tas bibliotēka. Iestādes darbībai 2011.gadā kopumā 

izlietoti Ls 476 772. 

Galvenie notikumi 2011.gadā 

- 2011. gadā Ventspils bibliotēkām ir iegādā-

tas 7 044 jaunas grāmatas, audiovizuālie informācijas 

nesēji (kompaktdiski, video kasetes, DVD u. c.) un 

periodiskā literatūra par kopējo summu Ls 43 683. 

- Kopumā Ventspils bibliotēkās 2011. gadā 

organizēti 135 tematiskie pasākumi, 309 pasākumi 

bērniem, 250 izstādes, no tām 51 mākslas izstādes, 

51 muzikāli pasākumi un koncerti, kā arī 117 citi kul-

tūras pasākumi. Šos pasākumus kopumā apmeklējuši 

19 491 interesenti. 

- Arī 2011. gadā Ventspils bibliotēkās inter-

neta un datoru izmantošana iedzīvotājiem tika nodro-

šināta bez maksas, un 2011. gadā valsts piešķīrusi 

dotāciju Ls 1 621 jeb 40% apmērā šo pakalpojumu 

nodrošināšanai Ventspils bibliotēkās. 

2011. gada budžeta izpilde 
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- Jaunajās telpās sekmīgi darbojas Pārven-

tas bibliotēka, kas tika atklāta 2009. gada augus-

tā, papildus pamatpakalpojumiem piedāvājot gan 

tematiskus, gan muzikālus pasākumus un izstādes. 

Jaunuzceltās Pārventas bibliotēkas ēkas arhitektū-

ra un dizains arī 2011.gadā turpināja iegūt augstu 

atzinību profesionāļu vidū - Krievijas ikgadējā sa-

biedrisko un biroja telpu arhitektūras konkursā 

"Best Office Awards 2011" ēka atzīta par labāko 

ārvalstu projektu, bet Starptautiskās arhitektu 

savienības 24.kongresā Tokijā ieguva atzinības 

rakstu par videi draudzīgu un sabiedrībai pieejamu 

objektu, kā arī atzinību par augstvērtīgu dizaina 

risinājumu, turpina saistīt tūristu un pilsētas viesu 

interesi. 

- Tika izdotas grāmatas „Sirds ir jūras vār-

ti”. (krājums veltīts Ventspils Starptautiskās Rakst-

nieku un tulkotāju mājas 5 gadu jubilejai), 

„Ventspils novada medicīnas vēsture”, „Suitu dzī-

vesstāsti un ēdieni” (ietverta plaša informācija par 

suitu dzīvesveidu, tradīcijām, ēdieniem, likteņiem). 

- Ventspils bibliotēka atkārtoti tika akreditē-

ta par Ventspils novada galveno bibliotēku 

(pirmreizējā akreditācija 2006.gadā) un līdz ar to 

tiek turpināta arī 13 novada bibliotēku darbība. Šo 

funkciju veikšanai 2011. gadā izmantots Ventspils 

novada pašvaldības līdzfinansējums Ls 9 079 ap-

mērā. 

Ventspils muzejs  

Ventspils muzeja struktūrvienību (Livonijas 

ordeņa pils, Piejūras Brīvdabas muzejs, H.Dorbes 

muzejs „Senču putekļi” un Ziemeļkurzemes amat-

niecības centrs „Amatu māja”) darbības nodrošinā-

šanai un investīcijām 2011. gadā kopumā izlietoti 

Ls 1 739 905, tai skaitā, pašvaldības budžeta lī-

dzekļi – Ls 543 568, maksas pakalpojumi – Ls 186 

194, valsts finansējums – Ls 16 365, ārvalstu fi-

nansējums – Ls 645 720, kredītresursi – Ls 338 

622, ziedojumi un dāvinājumi – Ls 9 436. 

Galvenie notikumi un realizētie investī-

ciju projekti 2011.gadā 

-2011.gada sākumā tika uzsākta ES fondu 

projekta „Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī 

rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveide” 

īstenošana Ls 1 407 492  apmērā. Projekta ietva-

ros tiks saglabāts un atjaunots nozīmīgs kultūras 

mantojuma objekts - Livonijas ordeņa pils kom-

plekss, palielinot tā izmantošanas iespējas iedzīvo-

tāju kultūras, izglītības un izklaides vajadzību piln-

vērtīgai nodrošināšanai un uzlabojot tā vizuālo 

tēlu. 2011.gadā atbilstoši arhitekta P. Blūma iz-

strādātajam projektam tika veikta pils nozīmīgāko 

telpu – kapelas, kapitula zāles, ordeņa brāļu gu-

ļamtelpas, ēdamtelpas restaurācija, pils un tās 

kompleksā ietilpstošo ēku fasāžu restaurācija, mū-

ra sētas rekonstrukcija un renovācija, kā arī vēl 

vienas krājuma glabātuves izveide. Paralēli būv-

niecības darbiem norisinājās arī pils 2.stāva ekspo-

zīcijas izveides darbi. Projekta realizācijai 

2011.gadā izlietots finansējums kopumā          Ls 

1 079 482 apmērā ,bet projektu pabeigt plānots 

2012.gadā. 

- 2011.gada 13.februārī starp Latvijas Bap-

tistu draudžu savienību, Ventspils pilsētas domi un 

Ventspils muzeju tika parakstīts dāvinājuma lī-

gums par nozīmīga novada kultūrvēsturiskā objek-

ta - gandrīz 100 gadu senā Lielirbes baptistu baz-

nīcas pārcelšanu no Tārgales pagasta uz Piejūras 

brīvdabas muzeju, nodrošinot tā pilnvērtīgu sagla-

bāšanu un restaurāciju. 2011.gadā tika veikti ēkas 

uzmērījumi, kā arī izstrādāti ēkas demontāžas un 

piesaistes tehniskie projekti. Savukārt muzeja spe-

ciālisti sadarbībā ar Latvijas Baptistu draudžu sa-

vienību un Ventspils novada baptistu draudzēm 

izstrādāja plānu ekspozīcijai par baptisma vēsturi 

un apzināja priekšmetus, kas veidos baznīcas in-

terjeru. Minēto darbu veikšanai 2011.gadā izlietots 

finansējums Ls 55 358 apmērā. 

-2011. gadā tika turpināta Rietumlatvijas 

vēstures izpētes projekta realizēšana. Tā ietvaros 

veikta ģeoarheoloģiskā izpēte Ventspils senpilsētas 

dienvidrietumu daļā – Peldu, Pils un Sinagogas 

ielās, ar mērķi iegūt informāciju par Ventspils sen-

pilsētas teritoriju zem 17.gadsimtā saputināto 

smilšu kārtas. 

-2011. gadā Ventspils muzejā notika dau-

dzu ventspilnieku un pilsētas viesu iecienīti kultū-

ras pasākumi. Kā lielākie no tiem jāatzīmē jau par 

ikgadējiem pasākumiem kļuvušie slāvu gadskārtas 

svētki „Masļeņica”, Lieldienas, Muzeju nakts, Jāņu 

ielīgošana, Maija svētki, kā arī Jūras svētku un 

Pilsētas svētku ietvaros organizētie pasākumi. Ko-

pumā Ventspils muzeja struktūrvienības 2011. 

gadā apmeklējuši 140 652 cilvēki.  

Kultūras centrs 

Kultūras centra galvenais mērķis ir kvalitatī-

vas kultūrvides veidošana un uzturēšana Ventspilī, 

kā arī mākslinieciskās jaunrades veicināšana un 

nodrošināšana. Kultūras centra finansēšanai 2011. 

gadā kopumā izlietoti Ls 907 686, tai skaitā paš-

valdības budžeta līdzekļi – Ls 743 638, maksas 

pakalpojumi – Ls 108 472, valsts finansējums –   

Ls 18 850, ziedojumi un dāvinājumi – Ls 36 727. 

Galvenie notikumi 2011.gadā 

- iecienītu muzikālo pasākumu organizēšana 

kopā ar sadarbības partneriem, tai skaitā, ar Latvi-

jas Televīziju - „Muzikālā banka” gada aptaujas 

fināla apbalvošanas ceremonija, konkursa 

“Eirodziesma 2011” nacionālās atlases fināls, jauno 

izpildītāju konkurss „Balss pavēlnieks” (organizē 

no 2010.gada), „Latvijas Šlāgeraptauja”, bet sa-

darbībā ar valsts aģentūru „Latvijas koncerti” or-

ganizēti 5 klasiskās mūzikas koncerti; 

- tradicionālo un pilsētas galveno gada pa-

sākumu sekmīga organizēšana 2011.gadā - Tūris-

ma sezonas atklāšana, Pārventas svētki, Starptau-

tiskie bērnu svētki, Zilā karoga pacelšanas svētki, 

Jūras svētki, Ventspils pilsētas svētki; 

- Kultūras centrā 2011.gadā darbojās 44 

dažāda žanra amatiermākslas kolektīvi, tai skaitā 3 

jaunizveidoti kolektīvi – Ventspils Jaunrades nama 

jauniešu koris "Dižpumpurs", vokālais ansamblis 

"Tatjaņin deņ" un Saksofonistu ansamblis. 2011. 

gadā amatiermākslas kolektīvi piedalījušies dažā-

dos starptautiska, reģiona un valsts nozīmes svēt-

kos un festivālos. Notikuši 50 amatiermākslas kon-

certi un 10 Ventspils amatierteātra izrādes, ko 

apmeklējuši 6 982 skatītāji. 

2011. gada budžeta izpilde 
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Arī 2011.gadā ar pašvaldība finansiāli atbal-
stījusi nacionālos amatiermākslas kolektīvus 
«Mrija», «Slavjaņe», «Zdravica», «Žuravinka» 
«Rāndalist» un «Windau». Notikuši iecienītie slāvu 
tradicionālie svētki «Masļeņica» un «Svjatki», balt-
krievu biedrības rīkotais tradīciju pasākums «No 
Jāņiem līdz Kupalai» u.c. Jāatzīmē arī nacionālo 
kultūras biedrību rīkotais festivāls «Ventspils vai-
nags» un starptautisku atpazīstamību guvušais 
bardu festivāls „Tatjaņin Deņ”. Bet pirmo reizi 
2011. gadā Ventspilī norisinājās Vācu biedrības 
rīkotais pasākums «Maija svētki «Maifest». 

-2011. gadā Kultūras centrs turpināja admi-
nistrēt Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu 
konkursu vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra 
mākslas, kino, foto, rakstniecības, vides un citās 
nozarēs. Kopumā tika iesniegti 39 projekti, no ku-
riem atbalstīti 19 par kopējo summu Ls 14 000. 
Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas 
veicināšanas projektu konkursā 2011. gadā tika 
iesniegti 26 projekti, no kuriem atbalstīti 13 par 
kopējo summu Ls 5 000. 

-Kultūras centra organizēto kultūras pasāku-
mu realizēšanai 2011. gadā kopumā izlietoti līdzekļi 
Ls 440 958 apmērā. 

 SIA „Kurzemes filharmonija” 

Lai attīstītu dažādu žanru profesionālo ska-
tuves mākslu un nodrošinātu to pieejamību Vents-
pilī un Kurzemes reģionā, teātra nama „Jūras vārti” 
darbību nodrošina pašvaldības izveidota kapitālsa-
biedrība SIA „Kurzemes filharmonija”. 2011. gadā 
minēto funkciju realizēšanai tika novirzīti              
Ls 530 558. 

-2011. gadā kapitālsabiedrība turpināja sa-
darbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, orga-
nizējot teātra, operas un baleta izrādes, akadēmis-
kās, kamermūzikas, populārās un laikmetīgās mū-
zikas koncertus, izstādes un citus pasākumus.  

-Plaša programma tika organizēta Ziedu 
dienas ietvaros 2011. gada jūlijā – 34.Latvijas Puķu 
draugu saiets, kā ietvaros tika prezentētas Vents-
pils pilsētas ainaviski skaistākās vietas; radošās 
darbnīcas bērniem Lielajā laukumā, kā arī noslēgu-
ma koncerts Reņķa dārzā ar britu mākslinieka Pola 
Janga un Liepājas simfoniskā orķestra uzstāšanos. 
Kopumā svētkus apmeklēja ap 30 000 cilvēku. 

-Pilsētas svētku ietvaros kapitālsabiedrība 
piedalījās divu operas izrāžu organizēšanā – svētku 
ievaddaļā sadarbībā ar Siguldas Opermūzikas svēt-
ku organizatoru D.Kalnu notika P.Čaikovska opera 
„Jevgeņijs Oņegins”, savukārt svētku noslēgumā 
kolektīvs „Collegium Vocale Ventspils” skatītāju 
vērtējumam sniedza U.Prauliņa folkoperas „Opera 
Ficta” pirmizrādi. 

Sociālā nodrošināšana 

Sociālās palīdzības funkciju pašvaldībā no-
drošina Sociālā dienesta struktūrvienības (Sociālās 
palīdzības nodaļa (Raiņa ielā 10), Pārventas filiāle 
(Talsu ielā 39), pansionāts un bērnu nams „Selga”) 
un Ventspils pilsētas bāriņtiesa. Sociālās nodrošinā-
šanas nozares izdevumi ietver arī palīdzību trūcī-
giem un maznodrošinātiem Ventspils iedzīvotājiem, 
kā arī pensionāriem un invalīdiem ar noteiktu ienā-
kumu līmeni, sociālās palīdzības aprūpes iestāžu 
uzturēšanu un tā saukto „100-latnieku program-
mu” (ES projekts „Apmācība darba iemaņu iegūša-
nai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”). 

Kopumā sociālai nozarei 2011. gadā izlietoti Ls      
3 196 786. 

Galvenie notikumi 2011.gadā 

- Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļa 
un Pārventas filiāle nodrošinājušas palīdzības snieg-
šanu 33 dažādu sociālo pabalstu un 11 sociālo pa-
kalpojumu veidā Ventspils pilsētas maznodrošināta-
jiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem, kā arī pensionā-
riem un invalīdiem ar noteiktu ienākumu līmeni. 
2011. gadā pabalstiem un palīdzībai Ventspils pilsē-
tas iedzīvotājiem izlietoti Ls 1 927 901. Sociālo 
palīdzību 2011.gadā saņēmuši gandrīz     13 000 
pilsētas iedzīvotāji. 

- Pansionātā un bērnu namā „Selga” 
tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā 
rehabilitācija un sociālā integrācija 32 bāreņiem un 
bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, kā arī 
136 pensionāriem un invalīdiem. Iestādes uzturēša-
nas izdevumiem 2011. gadā izlietoti Ls 554 203;  

- Ventspils pilsētas bāriņtiesa ir aizbildnī-
bas un aizgādnības iestāde, kas Ventspils pilsētas 
administratīvajā teritorijā prioritāri nodrošina bērna 
vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesis-
ko interešu aizsardzību. 2011. gadā pieņemti 244 
lēmumi, pārstāvētas nepilngadīgo un rīcībnespējīgo 
personu intereses pilsētas un apgabala tiesu 120 
sēdēs, nodibinātas 7 aizbildnības, apstiprinātas 6 
adopcijas, audžuģimenēs ievietoti 15 bērni, kā arī 5 
ģimenēm piešķirts audžuģimenes statuss. Bāriņtie-
sas uzturēšanai 2011. gadā izlietoti Ls 52 128. 

Realizētie investīciju projekti  

Ar valsts un pašvaldības finansējumu 
2011.gadā bērnu namā tika uzsākta projekta 
„Jauniešu māja” realizācija. Šī projekta mērķis ir 
nodrošināt bērnu sagatavotību dzīvei ārpus ārpus-
ģimenes aprūpes iestādes pēc pilngadības sasnieg-
šanas, nodrošinot labvēlīgu vidi un priekšnoteiku-
mus patstāvīgas dzīves iemaņu veidošanai. 
2011.gadā mērķa sasniegšanai tika izveidota mate-
riālā bāze- veikts kosmētiskais remonts virtuvē, 
mācību telpā, saimniecības telpā, trīs dzīvojamās 
istabās un gaitenī, kā arī iegādātas iekārtas un 
inventārs virtuvei, mācību telpai, saimniecības tel-
pai, un veikta arī jauniešu un personāla apmācība, 
kopumā izlietojot Ls 23 580. 

Tālākā projekta norisē pastāvīgas dzīves 
mācības apgūs bērnu nama audzēkņi vecumā no 15 
gadiem - jaunieši katru nedēļu saņem uzturnaudu, 
izplāno nedēļas budžetu, iegādājas nepieciešamos 
produktus un gatavo pašiem sev ēdienu, kā arī 
apgūst cita pašaprūpes iemaņas - apģērba mazgā-
šanu, gludināšanu, telpu uzkopšanu u.c. 

Realizētie investīciju projekti  

Ar valsts un pašvaldības finansējumu 
2011.gadā bērnu namā tika uzsākta projekta 
„Jauniešu māja” realizācija. Šī projekta mērķis ir 
nodrošināt bērnu sagatavotību dzīvei ārpus ārpus-
ģimenes aprūpes iestādes pēc pilngadības sasnieg-
šanas, nodrošinot labvēlīgu vidi un priekšnoteiku-
mus patstāvīgas dzīves iemaņu veidošanai. 
2011.gadā mērķa sasniegšanai tika izveidota mate-
riālā bāze- veikts kosmētiskais remonts virtuvē, 
mācību telpā, saimniecības telpā, trīs dzīvojamās 
istabās un gaitenī, kā arī iegādātas iekārtas un 
inventārs virtuvei, mācību telpai, saimniecības tel-
pai, un veikta arī jauniešu un personāla apmācība, 
kopumā izlietojot Ls 23 580. 
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Tālākā projekta norisē pastāvīgas dzīves 

mācības apgūs bērnu nama audzēkņi vecumā no 

15 gadiem - jaunieši katru nedēļu saņem uztur-

naudu, izplāno nedēļas budžetu, iegādājas nepie-

ciešamos produktus un gatavo pašiem sev ēdienu, 

kā arī apgūst cita pašaprūpes iemaņas - apģērba 

mazgāšanu, gludināšanu, telpu uzkopšanu u.c. 

Komunālā saimniecība, vides aizsardzī-

ba 

-Nozares izdevumus veido sekojoši galve-

nās izdevumu pozīcijas : Pilsētas uzturēšanas 

programma (ielu, ietvju tīrīšana, parku, skvēru, 

pagalmu labiekārtošanas un uzturēšanas darbi), 

Ventspils pilsētas infrastruktūras attīstības prog-

rammas (investīciju projekti, jaunu vides objektu 

izveide u.c.), pašvaldības iestādes Komunālā pār-

valde uzturēšanas izdevumi, teritoriālās plānoša-

nas darbu izdevumi un vides aizsardzības pasāku-

mu izdevumi, namīpašumu nojaukšanas un sakār-

tošanas izdevumi. Kopējie nozares izdevumi 

2011.gadā veido Ls 9 505 173 (t.sk. vides aizsar-

dzība Ls 67 600). 

Komunālā saimniecība 

Komunālās saimniecības uzturēšanai un 

attīstībai Ventspilī 2011. gadā kopumā tika izlietoti 

Ls 9 402 805, tai skaitā, Ventspils pilsētas infra-

struktūras attīstības programmas realizācijai izlie-

toti Ls 7 146 079, pilsētas uzturēšanas program-

mai - Ls 1 831 884, bet Komunālās pārvaldes uz-

turēšanai - Ls 410 066. 

Galvenie notikumi un realizētie projekti 

2011.gadā 

- Infrastruktūras programmas realizācijai 

2011. gadā tika izlietoti Ls 7 146 079, kas ir par 

2% vairāk nekā 2010. gadā. Finansēšanai tika 

izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi Ls 2 367 990 

(īpatsvars 33%), iestādes maksas pakalpojumu 

līdzekļi Ls 376 117 (5%); ārvalstu un valsts budže-

ta līdzekļi Ls 4 323 653 (61%), kā arī piesaistīti 

kredītresursi Ls 78 319 (1%) apmērā. 

- Atbilstoši Ventspils pilsētas attīstības plā-

niem 2011. gadā tika plānveidīgi rekonstruēti un 

izbūvēti vairāku ielu posmi un māju iekšpagalmi, 

kā arī labiekārtota publiskā infrastruktūra. Ielu 

infrastruktūras attīstības programmu īsteno kom-

pleksi – gan sadarbībā ar Ventspils brīvostas pār-

valdi, 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. 

- 2011. gadā pabeigta ES projekta „Eiropas 

starptautiskās maģistrāles (E22) un valsts galvenā 

autoceļa (A10) ielu posmu rekonstrukcija Ventspilī” 

īstenošana, tā ietvaros papildus Ventas tilta pie-

vedceļu rekonstrukcijai 2011.gadā veikta gājēju 

velosipēdu celiņa rekonstrukcija un izbūve Kurze-

mes ielā, t.sk., Kurzemes un Mazās Kurzemes ielas 

krustojuma pārbūve, kā arī daļēja Sarkanmuižas 

dambja seguma rekonstrukcija. 

- Pabeigta projektu „Satiksmes drošības 

uzlabojumi Ventspils pilsētā – Ganību, Zvaigžņu, 

Talsu un Tārgales ielās” un „Satiksmes drošības 

uzlabojumi Ventspils pilsētā – Staldzenes un Ban-

gu ielu krustojumā” realizācija. Šo projektu ietva-

ros tika izbūvētas apvienotas gājēju ietves un ve-

loceliņi, izveidots apgaismojums un uzstādītas gā-

jēju drošības barjeras , kā arī veikta pieguļošās 

zāliena zonas labiekārtošana. 

- Turpināta projekta „Ielu infrastruktūras 

attīstība Ventspilī, II kārta” īstenošana, kā rezultā-

tā kopā ar Ventspils pilsētas ūdenssaimniecības 

programmas ieviešanu plānots rekonstruēt un lab-

iekārtot 78 ielu posmus.  

- 2011.gadā uzsākta projekta „Ambulatorās 

veselības aprūpes pakalpojumu attīstība Kurzemes 

reģionā – Ventspilī” realizācija, kas paredz jaunas 

modernas poliklīnikas ēkas izbūvi Ventspilī 

(projektu plānots pabeigt 2012.gadā); 

- Projekta „Velotūrisma attīstība Ventspils 

pilsētā” ietvaros 2011.gadā tika izbūvēti veloceliņi 

10,17 km garumā, savienojot starptautisko prāmju 

terminālu ar iecienītiem tūrisma objektiem pilsētā, 

uzlabojot velobraucēju infrastruktūru un piedāvā-

jot jaunu tūrisma produktu pilsētas viesiem. 

- 2011. gadā izbūvēti vairāki sporta un bēr-

nu rotaļu laukumi iekškvartālos, veikta veloceliņu 

izbūve Riņķa, Saules un Vasarnīcu ielās un ietves 

izbūve Kuldīgas ielā pie 1.ģimnāzijas, labiekārtots 

Kustes dārzs, veikts Džungļu takas remonts Jūr-

malas parkā, uzstādīti fitnesa elementi parkos, 

sabiedriskā transporta pieturvietas un informatīvie 

stendi pilsētā. Kā jauns vides objekts minams zie-

du skulptūra „Zaķu ģimene”. Iedzīvotāju un viesu 

ērtībām uzstādīta jauna pārvietojamā automātiskā 

tualete Pārventas Meža parkā. 

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 (t.sk. parki, rotaļu laukumi, skvēri, piemi-

ņas vietas un citi objekti) apsekošana, uzraudzība, 

vainīgo aizturēšana. Pašvaldības policija peldsezo-

nas laikā ir atbildīga par pilsētas pludmales glābša-

nas dienesta darbu organizēšanu, kā arī policijas 

darbinieki . Kopējie izdevumi nozarei 2011.gadā ir 

Ls 988 932. 

Vispārē j ie  va ld ības  d ienest i 

(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, 2011. 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. 2011. gadā notikušas 19 Ventspils pilsē-

tas domes sēdes, kurās pieņemti 173 lēmumi. Lē-

mumu izskatīšanas un izvērtēšanas procesā pieda-

lījās 4 pastāvīgās komitejas, 26 komisijas un 2 

padomes. 2011. gadā pašvaldības pārvaldes darbī-

bas nodrošināšanai tika izlietoti Ls 1 463 569. 

2011. gada budžeta izpilde 
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Veselības aprūpe 

Ik gadu Ventspils pilsētas pašvaldība piešķir 

mērķfinansējumu kvalitatīvas veselības aprūpes 

nodrošināšanai ventspilniekiem. Arī 2011. gadā 

veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanai 

Ventspils slimnīcā piešķirta pašvaldības dotācija Ls 

118 510 apmērā medicīniskā aprīkojuma un mēbe-

ļu iegādei. 

Ekonomiskā darbība 

Tūrisms 

Ventspils pilsētas tūrisma attīstībai un veici-

nāšanai pašvaldībā izveidots Tūrisma informācijas 

centrs (Prāmju terminālī, Dārza ielā 6). 2011.gadā 

centra darbības finansēšanai izlietoti Ls 126 441. 

Galvenie notikumi un projekti 

2011.gadā 

- Izdoti drukātie daudzpusīgi informatīvie 

materiāli, tai skaitā, galvenie - Ventspils 

2012.gada bilžu un biznesa kalendārs; buklets 

"Ventspils bērniem un jauniešiem 2011"; Ventspils 

tūrisma brošūra 2012 (latviešu, krievu, angļu, vā-

cu, zviedru, lietuviešu, igauņu un somu valodās), 

Ventspils tūrisma karte 2012 (latviešu, krievu, 

angļu un vācu valodās), karte „Puķu un strūklaku 

galvaspilsēta”; Ziedu brošūra „Ventspils – zaļa, 

ziedoša, dzirkstoša”, Ventspils 2011.gada Tūrisma 

avīze (latviešu, krievu, lietuviešu un igauņu valo-

dās). 

- Ventspils popularizēšana starptautiskajās 

tūrisma izstādēs – „BALTTOUR 2011” Rīgā, 

„Tourest 2011” Tallinā, „Vivattur 2011” Viļņā, „ITB 

2011” Berlīnē, „MATKA 2011” Helsinkos, „MIT 

2011” Maskavā. 

- Tūrisma uzņēmējdarbību un produktu 

attīstību veicinošu konkursu organizēšana Ventspilī 

–konkursi „Ventspils fotoattēlos 2011” un 

„Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 

2011.gadā”. 

- 2011.gadā izveidota jauna mārketinga 

simbolika "vents", kas kalpo kā atlaižu kupons 

vairāk kā 40 tirdzniecības vietās, atpūtas, tūrisma 

objektu apmeklējumam un pakalpojumu saņemša-

nai. Ventspils "ventus" nav iespējams nopirkt par 

naudu vai iemainīt pret ārzemju valūtu. Tos ir ie-

spējams pelnīt un krāt, veicot dažādas aktivitātes 

V e n t s p i l s  v i r t u ā l a j ā  v ē s t n i e c ī b ā 

www.visitventspils.com. Izgatavoti un apritē pie-

ejami piecu veidu "venti" – "5 venti", "10 venti", 

"20 venti", "50 venti" un "100 venti". 

Sakari 

Informāciju tehnoloģijas 

Nolūkā nodrošināt vienotas pašvaldības 

informācijas tehnoloģiju sistēmas sekmīgu darbī-

bu, veicināt jaunu IT resursu iespēju izmantošanu 

pašvaldības struktūrvienību darbībā, kā arī sniegt 

pilsētas iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un 

iemaņas darbam ar modernajām tehnoloģijām, 

pašvaldībā izveidota iestāde „Ventspils Digitālais 

centrs”. Iestādei ir divas struktūrvienības: Vents-

pils pašvaldības IT kompetences centrs un Vents-

pils pilsētas pieaugušo izglītības centrs un tās uz-

turēšanai, kapitālajām iegādēm un projektu reali-

zācijas izdevumiem 2011.gadā izlietots finansē-

jums Ls 860 962 apmērā, tai skaitā pašvaldības 

budžeta līdzekļi – Ls 431 875, maksas pakalpojumi 

– Ls 175 263, kredītlīdzekļi projektu realizācijai Ls 

117 204, valsts finansējums – Ls 116 097, ārval-

stu finansējums – Ls 16 554 un ziedojumi un dāvi-

nājumi – Ls 3 969. 

Galvenie notikumi un projekti 

2011.gadā 

- 2011.gadā Ventspils pilsētas vispārizglīto-

jošo skolu skolotāji patstāvīgā lietošanā ieguva 

portatīvos datorus, vienlaicīgi izejot apmācību kur-

sus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iz-

mantošanā. Reizē ar datoru nomaiņu, tika uzsākta 

Ventspils izglītības iestāžu informācijas un komuni-

kāciju tehnoloģiju infrastruktūras paplašināšana – 

visās skolās un Ventspils Augstskolā tika izvietoti 

bezvadu pieejas punkti internetam. 

- Ventspils Digitālais centrs turpināja sniegt 

konsultācijas un palīdzību Ventspils pilsētas paš-

valdības iestādēm un uzņēmumiem. Tika atrisinā-

tas tehniskas problēmas, kuru novēršana iestāžu 

vai uzņēmumu pašu spēkiem nebija iespējama. 

2011.gadā kopumā atrisinātas vairāk kā 1 800 

problēmu, reģistrēti 1 600 datorlietotāju incidentu 

pieteikumi. 

- 2011. gada pirmajā pusgadā tika veikta 

jaunā Ventspils pilsētas portāla nodošana eksplu-

atācijā un tā tehniskā uzturēšana, kā arī adminis-

trētas vairākas interneta mājas lapas (Kultūras 

centrs, Piejūras kempings, kalna „Lemberga hūte”, 

Ventspils bibliotēka un Ventspils Ūdens piedzīvoju-

mu parks). 

- Kopš 2009. gada Ventspils Digitālā centra 

bilancē ir nodots Ventspils optiskais datu pārraides 

tīkls. Šajā tīklā ir pieslēgtas visas Ventspils skolas, 

lielākā daļa pašvaldības iestāžu, kurām Ventspils 

Digitālais centrs nodrošina centralizētu pieslēgumu 

Internet tīklam, aizsardzību no vīrusiem un mēstu-

lēm, informatīvo sistēmu uzturēšanai nepiecieša-

mos serverus, programmatūru, komunikāciju un 

citu aparatūru. Arī 2011. gadā tika turpināts darbs 

pie optiskā kabeļa darbības zonas paplašināšanas 

– tika izvietots optiskais kabelis zem atjaunotā tilta 

pār Ventu, lai varētu savienot Ventas labajā un 

kreisajā krastā izbūvēto optiskā sakaru kabeļa 

kanalizācijas posmus. 

- Ventspils Digitālais centrs valsts un Bila 

un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētajā Latvijas 

publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros tur-

pināja apkalpot visas Latvijas 874 publiskās bibli-

otēkas, nodrošinot lietotāju atbalsta funkcijas. Šī 

projekta īstenošanai 2011. gadā izlietots valsts 

finansējums Ls 19 337 apmērā. 

- No 2010.gada jūnija Ventspils Digitālais 

centrs veic arī Skolotāju atbalsta dienesta pienāku-

mus. Projekta ietvaros 2011. gadā skolām tika 

nodrošinātas konsultācijas, apmācības un problē-

mu pieteikumu apstrādi, pārvalda datoru, printeru, 

projektoru, multimediju tāfeļu, digitālo mikroskopu 

un citu pie datora pieslēdzamu ierīču bojājumu 

noteikšanu un novēršanu. 2011. gadā Skolotāju 

atbalsta dienests apstrādājis vairāk kā 500 inci-

dentu. 

2011. gada budžeta izpilde 
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- 2011.gadā tika turpināta projekta 

"Virtuālas biznesa atbalsta infrastruktūras izveide 

Baltijas valstīs" realizācija, kā ietvaros tiek nodro-

šināti biznesa atbalsta pakalpojumi Ventspils uzņē-

mumiem un personām, kas vēlas dibināt savu uz-

ņēmumu. Ievērojami paplašināts Ventspils Digitālā 

centra sniegto pakalpojumu klāsts uzņēmējiem, 

kas tiek sniegti ar interneta starpniecību – konsul-

tācijas ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, 

tehniskā atbalsta konsultācijas informācijas tehno-

loģiju lietošanā un problēmu novēršanā, iespēja 

uzglabāt un kārtot uzņēmuma lietvedību tiešsaistē 

un vēl citi pakalpojumi. 2011.gadā projekta reali-

zācijai izlietots finansējums Ls 124 232 apmērā. 

- 2011. gadā Ventspils Digitālais centrs 

turpināja veikt arī Ventspils pieaugušo izglītības 

centra funkcijas, apmācot iedzīvotājus moderno 

tehnoloģiju lietošanā un izstrādājot mācību materi-

ālus. Apmācības notikušas gan latviešu, gan krievu 

valodā. Kursu beidzēji ir gan Ventspils pašvaldības 

darbinieki, medicīnas darbinieki, uzņēmēji, cilvēki 

ar īpašam vajadzībām (redzes, dzirdes, kustību 

invalīdi), pensionāri, bērni un jaunieši. Kopumā 

Ventspils Digitālajā centrā 2011. gadā klātienē 

apmācīti vairāk kā 600 cilvēku, no tiem aptuveni 

400 Ventspils skolu skolotāji. 

2011. gada budžeta izpilde 
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2011. gada pārskats 

Lai sniegtu priekšstatu par Ventspils pilsētas 

pašvaldības finansiālo darbību 2011.gadā, pašval-

dība sagatavoja Ventspils pilsētas pašvaldības 

2011.gada konsolidēto pārskatu. Minētais doku-

ments tika izstrādāts saskaņā ar LR likumiem „Par 

grāmatvedību”, „Par budžetu 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 

2012.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.61.  

Šajā pārskatā tika konsolidēti 10 pašvaldības 

budžeta iestāžu gada pārskati. 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada kon-

solidēto pārskatu auditēja auditorfirma SIA „Ernst 

& Young Baltic”, kuru ziņojumā teikts, ka pašval-

dības 2011.gada konsolidētais finanšu pārskats 

sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Vents-

pils pilsētas pašvaldības finansiālo stāvokli 

2011. gada 31. decembrī un par tās finanšu rezul-

tātiem un naudas plūsmām 2011.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). 

 

4. Ventspils pilsētas pašvaldības  

2011.gada konsolidētais pārskats 

http://www.kase.gov.lv
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2011. gada budžeta izpilde 

5. 2010. un 2011.gadā īstenotie un 2012.gadā 
plānotie investīciju projekti 

2011. 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 (ES) fondu, program-

mu un citu ārējo finanšu instrumentu finansētus 

projektus, nodrošinot pašvaldības un uzņēmumu 

līdzfinansējumu pilsētas infrastruktūras attīstībā. 

Plānojot un realizējot investīciju projektus, tiek 

aptvertas dažādas 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 ES struktūrfondu finansējums, valsts bu-

džeta līdzekļi, kā arī novirzīti pašvaldības budžeta, 

citu institūciju un kapitālsabiedrību līdzekļi. 

Lai interesenti un 2011.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 un ka-

pitālsabiedrības, Ventspils Brīvostas pārvalde un 

divas valsts institūcijas – Ventspils Augstskola un 

Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompeten-

ces centrs „Ventspils Profesionālā vidusskola”, ar 

kurām Ventspils pilsētas pašvaldībai noslēgti sa-

darbības līgumi. 

Minētās struktūrvienības 2010. un 2011.gadā 

īstenojušas un 2012.gadā turpina īstenot projektus 

kopumā par turpat 200 miljoniem latu, tai skaitā, 

2010.gadā apgūti 25.7 miljoni latu, 2011.gadā – 

23.1 miljoni latu, savukārt 2012.gadā plānots ap-

gūt 41.9 miljonus latu. Detalizēta informācija par 

2010., 2011. un 2012.gadā īstenotajiem projek-

tiem un apgūto finansējumu aplūkojama Pieliku-

mā. 

16.att. 
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Pie nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem 

šajā periodā jāmin 2010.gadā atklātā jaunā bērnu 

dārza būvniecība Kuldīgas ielā 134, Ventspils Jaun-

rades nama ar digitālo planetāriju un observatori-

ju, Mazbānīša attīstības projekta īstenošana. Tāpat 

tiek veikts nopietns darbs pie pilsētas daudzdzī-

vokļu namu un publisko ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas. Kopš 2009.gada pašvaldība ir 

veikusi kompleksus energoefektivitātes paaugsti-

nāšanas pasākumus 16 Ventspils pilsētas pašvaldī-

bas izglītības iestādēs, īstenojot divus projektus, 

kā rezultātā ir piesaistīti gan ES fondu līdzekļi, gan 

valsts budžeta un Klimata pārmaiņu finanšu instru-

menta līdzekļi. 

Būtisku ieguldījumu Ventspils pilsētas atpazīs-

tamības veicināšanai starptautiskā mērogā no 

2009.gada līdz 2011.gadam ir nodrošinājusi dalība 

pārrobežu sadarbības programmas projektā. 

Savukārt 2010.gadā ir uzsākta un tādu nozīmī-

gu projektu īstenošana, kā Ielu infrastruktūras 

attīstība Ventspilī, II kārta” un „Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī III kārta”.  Jāmin, ka 2011.gadā 

ir pabeigta divus gadus ilgušā Ventspils tranzītielu 

infrastruktūras uzlabošanas projekta īstenošana, 

bet 2011.gadā uzsākts veloceliņu attīstības pro-

jekts, paplašinot veloceliņu tīklu pilsētā un uzstā-

dot mūsdienīgas velosipēdu novietnes. Tāpat 

2012.gadā vasarā durvis apmeklētājiem vērs at-

jaunotā kultūras mantojuma Livonijas ordeņa pils 

kompleksa 2.stāva nozīmīgākās telpas – kapela, 

kapitula zāle, ordeņa brāļu guļamtelpa, ēdamtelpa 

ar laikmetam atbilstošu digitālo ekspozīciju. 

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējumu tiek nodrošināta Kurzemes reģiona 

iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu pieeja-

mība. 2012.gadā plānots atklāt jaunuzbūvēto poli-

klīniku. Tāpat līdz 2013.gadam plānots uzlabot 

stacionārās veselības aprūpes infrastruktūru. 

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.  

2011. gada budžeta izpilde 
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Personāls un veiktie pasākumi 

pašvaldības vadības pilnveidošanai 
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2011.gadā Ventspils pilsētas pašvaldībā tika 

pilnveidota vienotā atlīdzības sistēma atbilstoši 

veiktajiem grozījumiem un papildinājumiem Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbi-

nieku atlīdzības likumā un Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogā.  

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, sā-

kot ar 2011.gada 1.janvāri Ventspils pilsētas paš-

valdības darbiniekiem, mēneša minimālā alga tika 

noteikta Ls 200 apmērā. Līdz ar mēneša minimā-

lās darba algas izmaiņām no Ls 180 uz Ls 200, 

daļai Ventspils pašvaldības budžeta iestāžu darbi-

niekiem mēnešalga tika palielināta no 1% līdz 

11%. Ņemot vērā patēriņa cenu pieaugumu 

2011.gada maijā attiecībā pret 2010.gada maiju 

par 5% (LR Centrālās statistikas pārvaldes statis-

tikas dati), pašvaldības darbiniekiem, kuru mē-

nešalga bija Ls 200 un lielāka, no 2011.gada 

1.jūlija gandrīz 1 200 darbiniekiem, tai skaitā, 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un 5-6 

gadīgo apmācības programmas pedagogiem, kā 

arī amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, tika pa-

lielinātas mēnešalgas – līdz 5%. 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs 

2011.gadā bija apstiprinātas vidēji 820 amatu 

vienības un 865 pedagoģiskās likmes. Savukārt, 

faktiskais vidējais Ventspils pilsētas pašvaldības 

budžeta iestādēs nodarbināto personu skaits 

2011.gadā bija 1 588. 

Zemāk attēlotajā grafikā atspoguļots Ventspils 

pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla 

sadalījums pēc dzimuma un vecuma uz 2011.gada 

31.decembri : 

Vadības pilnveidošana 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums pēc dzimuma un vecuma uz 

31.12.2011. 

17.att. 

Lielākā daļa, aptuveni 30% no kopējā Vents-

pils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbi-

nāto personu skaita, ir vecumā no 45 gadiem līdz 

54 gadiem, savukārt aptuveni 84% no kopējā 

darbinieku skaita ir sievietes. 

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 budžeta 

iestādēs personāla atlases procesā īpaša uzmanī-

ba tiek pievērsta pretendentu individuālajai kvali-

fikācijai un prasmēm. 

Kā redzams zemāk attēlotajā grafikā, Vents-

pils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbi-

nāto lielākā daļa, 65%, ir ieguvusi augstāko izglī-

tību, kas ir par 2% vairāk kā 2010.gadā: 
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2011.gadā Ventspils pilsētas pašvaldībā pastā-

vīgi nodarbinātā personāla mainība sastādījusi 6% 

vidēji gadā. Darba tiesiskās attiecības 2011.gadā 

pavisam kopā tika uzsāktas ar 284 personām - ar 

198 personām tika slēgti darba līgumi uz noteiktu 

laiku, kas saistīts ar: pastāvīgo darbinieku aizvie-

tošanu bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, uz 

projektu realizācijas laiku u.c., ar 86 personām 

tika noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku, kas 

saistīts ar vakanču izveidošanos uz iepriekšējo 

darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamata. 

2011.gadā Ventspils pilsētas pašvaldība izbeigusi 

darba tiesiskās attiecības ar 287 personām – 180 

personām beidzās darba līgums ar termiņu uz 

noteiktu laiku (pastāvīgo darbinieku atgriešanos 

no bērna kopšanas atvaļinājumiem, projektu re-

alizācijas termiņu beigām u.c.), ar 107 personām, 

darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas, galveno-

kārt, pamatojoties uz darbinieku uzteikumiem pēc 

pašu vēlēšanās un pensijas vecuma iestāšanos. 

Ventspils pilsētas pašvaldības efektīvas darbī-

bas pamatā ir augsti profesionāla personāla no-

darbināšana, regulāra personāla kvalifikācijas 

paaugstināšana, investīcijas personāla izaugsmē 

un karjeras virzībā, kā arī personāla motivēšana.  

2011.gadā Ventspils pilsētas pašvaldība pro-

jekta „Kapacitātes paaugstināšana fondu apguvei, 

II kārta” ietvaros organizējusi apmācības pašval-

dības struktūrvienību un to institūciju pārstāvjiem 

par energoefektivitātes jautājumiem, lai uzraudzī-

tu jau ieviešanā esošos Eiropas Savienības, Klima-

ta pārmaiņu finanšu instrumenta un citu finanšu 

instrumentu finansētus investīciju projektus, kā 

arī, lai sekmētu finansējuma piesaisti jaunu ener-

goefektīvu investīciju projektu ieviešanai. Apmācī-

bās piedalījās 54 Ventspils pilsētas pašvaldības 

iestāžu darbinieki. 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta 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 dažādus, 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 budžeta iestāžu personāla sadalījums pēc iegūtās izglītības līmeņa 

18.att. 
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 Komunikācija ar sabiedrību 
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Ventspils pilsētas domei ir svarīgi, lai ventspilnie-

ki saņemtu skaidru un saprotamu informāciju par 

pašvaldības darbu, kā arī lai visiem ventspilniekiem 

būtu iespējams piedalīties savas pilsētas veidošanā 

un lēmumu pieņemšanā.  

Atgriezeniskās saites veidošana ar iedzīvo-

tājiem 

Saziņai ar iedzīvotājiem un informācijas sniegša-

nai pašvaldība izmanto dažādas metodes. 

Ventspils pilsētā darbojas vairāki mehānismi 

atgriezeniskās saites veidošanai ar iedzīvotājiem, ar 

kuru palīdzību iedzīvotāji var iesniegt savus priekšli-

kumus vai sūdzības, kā arī uzdot jautājumus pašval-

dības speciālistiem: 

○  Ikviens interesents var piezvanīt uz «karsto 

telefonu» (automātiskais atbildētājs) jebkurā 

diennakts laikā. 2011. gadā «karstajā telefo-

nā» saņemti 160 zvani; 

○ iesniegumu pašvaldībai, netērējot naudu 

pastmarkai un aploksnei, iespējams iemest 

40 dažādās vietās pilsētā izvietotajās domes 

pastkastēs. 2011.gadā domes pastkastēs 

saņemti 35 jautājumi; 

○ Ventspils novada laikrakstā «Ventas Balss» ir 

rubrika «Hallo, «Ventas Balss» klausās», kurā 

iespējams paust viedokli un uzdot jautāju-

mus. 2011.gadā ar laikraksta „Ventas Balss” 

starpniecību sev interesējošos jautājumus 

pašvaldībai uzdevuši 776 respondenti; 

○ Ventspils portālā ir izveidota īpaša sadaļa 

«Vaicā iedzīvotāji, atbild dome», kurā ikviens 

var uzdot interesējošo jautājumu un vidēji 1-

2 dienu laikā saņemt pašvaldības speciālistu 

atbildes. 2011.gada laikā šajā sadaļā uzdoti 

425 jautājumi. 

○ Ik nedēļu īpašā video atbilžu sesijā portālā uz 

iedzīvotāju iesniegtajiem jautājumiem atbild 

Ventspils pilsētas domes vadība. Video atbilžu 

sesijas norisinās kopš 2011.gada 16.jūnija, 

kopumā 2011.gadā notikušas 26 video atbilžu 

sesijas, kurās atbildēti 133 jautājumi; 

○ Kurzemes Televīzijā notikušas 4 tiešraides 

par aktuālām tēmām ar domes vadības, do-

mes deputātu un pašvaldības struktūrvienību 

vadītāju piedalīšanos. Pavisam uzdošanai 

tiešraidēs 2011. gadā saņemti 147 jautājumi, 

no tiem 83 atbildēti tiešraides laikā, bet pārē-

jie – Ventspils portālā www.ventspils.lv un 

Ventspils novada laikrakstā „Ventas Balss”, 

kā arī Kurzemes Televīzijas sagatavotajos 

sižetos;  

○ Pašvaldības speciālisti seko līdzi un atbild uz 

laikraksta «Ventas Balss» uzturētajā portālā 

www.ventasbalss.lv paustajiem viedokļiem un 

uzdotajiem jautājumiem; 

○ Ikvienam iespējams sazināties ar pašvaldību 

arī elektroniski, atsūtot iesniegumu vai jautā-

jumu uz e-pastu; 

○ Ventspils portālā un citos vietējos plašsaziņas 

līdzekļos regulāri tiek izsludinātas iedzīvotāju 

aptaujas par pilsētai nozīmīgiem jautāju-

miem. Iedzīvotāju iesniegtie viedokļi tiek 

apkopoti un ņemti vērā lēmumu pieņemšanas 

procesā.  

○ Ik nedēļu noteiktos laikos iespējams nokļūt 

uz iedzīvotāju pieņemšanu pie pašvaldības 

vadības.  

○ Lai radītu iedzīvotājiem iespēju atrisināt aktu-

ālus jautājumus maksimāli efektīvā veidā, 

samazinot laika patēriņu pašvaldības pakal-

pojumu saņemšanā, vienkāršojot un atvieglo-

jot lietu kārtošanas procedūru, darbojies Ie-

dzīvotāju informācijas centrs. Iedzīvotāju 

informācijas centrā 2011. gadā personīgi un 

telefoniski vērsušies 6128 apmeklētāji (2010. 

gadā – 6607) saņemto rakstisko un elektro-

niski saņemto iesniegumu skaits – 35. 

○ 2011.gadā pašvaldība un tās struktūrvienības 

izvērsušas aktīvu komunikāciju ar iedzīvotā-

jiem un pilsētas viesiem sociālajos portālos 

www.draugiem.lv , www.twitter.com un 

www.facebook.com , kur arī iespējams uzdot 

jautājumus un saņemt uz tiem atbildes 

Visi iedzīvotāju iesniegtie jautājumi, ierosinājumi 

un sūdzības tiek reģistrēti. Atbildīgās pašvaldības 

amatpersonas sagatavo atbildes, kuras publicē por-

tālā www.ventspils.lv , kā arī laikrakstā «Ventas 

Balss». 

Iedzīvotāju informēšana 

Lai iedzīvotāji saņemtu izvērstu un daudzpusīgu 

informāciju par pašvaldības darbu, tā aktualitātēm, 

problēmjautājumiem, gatavotajiem un pieņemtajiem 

lēmumiem, pašvaldība un tās struktūrvienības regu-

lāri informē iedzīvotājus ar plašsaziņas līdzekļu, in-

terneta un sociālo mediju starpniecību, kā arī tieši 

kontaktējas ar iedzīvotājiem, risinot viņiem aktuālus 

jautājumus. 

○ Pilsētas portāls www.ventspils.lv , kurš 

2011.gada pavasarī ieguvis jaunu veidolu un 

mainījies arī saturiski, kalpo kā vispusīgs in-

formācijas avots par pašvaldības darbu. Ie-

dzīvotāju ērtībai portālā publicētās ziņas sa-

dalītas sešās kategorijās, kā arī izveidota 

īpaša sadaļa «Vaicā iedzīvotāji, atbild dome», 

kurā ikviens var uzdot interesējošo jautājumu 

un saņemt uz to atbildi. Tāpat portāla iespē-

jams iepazīties ar aktuālākajiem gaidāmajiem 

notikumiem, kā arī apskatīt foto un video 

galerijas, kurās atspoguļoti pilsētā notiekošie 

pasākumi un pašvaldības darba aktualitātes. 

○ Katra pašvaldības struktūrvienība regulāri 

sniegusi informāciju par savu darbu kā vietē-

jiem, tā reģionālajiem un nacionālajiem plaš-

saziņas līdzekļiem. Pašvaldības darbs atspo-

Pašvaldība un sabiedrība  
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guļots Kurzemes TV veidotajos sižetos, kā arī 

atsevišķas struktūrvienības iedzīvotāju infor-

mēšanas nolūkos sagatavojušas un publicēju-

šas īpašas rubrikas Ventspils novada laikrak-

stā «Ventas Balss».  

○ Vairākas pašvaldības kapitālsabiedrības un 

iestādes regulāri rīkojušas Informācijas die-

nas iedzīvotājiem;  

○ Radio SWH Ventspils studijas ēterā izskanēju-

ši 115 informatīvi raidījumi par aktuāliem 

pašvaldības darba jautājumiem, savukārt 

krievu valodā skanošajā radio stacijā 

«Russkije Hiti» izskanējuši 46 raidījumi par 

pašvaldības darba aktualitātēm. 

○ notikušas 2 būvniecības ieceru sabiedriskās 

apspriešanas;  

○ gandrīz katru nedēļu Ventspils pilsētas domē 

tiek rīkotas preses konferences, kurās par 

būtiskākajām pašvaldības darba aktualitātēm 

un risināmajiem jautājumiem informē pašval-

dības vadība. Vairākas reizes gadā gan 

Ventspilī, gan Latvijas galvaspilsētā Rīgā no-

tiek arī preses konferences saistībā ar nozīmī-

giem pasākumiem pilsētā vai pilsētas attīstī-

bai būtisku projektu īstenošanu. 

○ Ventspils pilsētas domes vadība, pašvaldības 

struktūrvienību vadītāji un speciālisti regulāri 

snieguši intervijas un informāciju ziņu aģen-

tūrām, lielākajiem Latvijas nacionālajiem 

laikrakstiem, radio un televīzijai, kā arī vietē-

jiem plašsaziņas līdzekļiem un vairākiem ār-

valstu medijiem.  

○ 2011.gada nozīmīgākā kampaņa, kas guva 

plašu rezonansi gan Latvijā, gan arī ārpus 

tās, bija jaunas Ventspils virtuālās vēstniecī-

bas www.visitventspils.com atvēršana un 

jaunas vietējās valūtas – ventu – laišana ap-

grozībā. Ar šo ideju Ventspils ieguva ne tikai 

skaļu publicitāti Latvijā un ārpus tās robe-

žām, bet arī piesaistīja ievērojami daudz ār-

valstu un vietējo tūristu. Kampaņa 2012.gada 

sākumā jau ir ieguvusi trīs izcilākos apbalvo-

jumus septītajā radošās izcilības festivālā 

ADwards, kurā no 233 radošās industrijas 

darbiem Ventspils venti uzvarēja tautas bal-

sojumā, saņēma zelta ordeni Integrēto kam-

paņu kategorijā un festivāla Grand Prix. Dar-

bus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā darbojās 

ietekmīgas un starptautiski atzītas nozares 

autoritātes.  

Sabiedrības viedokļa izzināšana 

Ventspils pilsētas dome veic vairākus pasākumus 

sabiedrības viedokļa izzināšanai par dažādām tē-

mām. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par ap-

mierinātību ar pašvaldības darba kvalitāti un paveik-

to, divas reizes gadā tiek veikta telefonaptauja, ku-

ras mērķis ir noskaidrot, kā Ventspils pilsētas iedzī-

votāju vērtē Ventspils pilsētas domes darbu, un ie-

gūt aktuālāko pilsētā risināmo jautājumu 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 

skatījumu un vērtējumu uz paveikto un nepaveikto 

pilsētā, kā arī uz pilsētas problēmjautājumiem. 

Tāpat reizi gadā tiek veikta padziļināta dažādu 

pašvaldības darbības jomu izpēte, intervējot vent-

spilniekus viņu dzīvesvietās. 

2011.gadā pirmo reizi veikta pilsētas apmeklētā-

ju aptauja naktsmītnēs. Tās mērķis bija iegūt infor-

māciju par to, cik ilgi tūristi uzturas pilsētā, kāds ir 

viņu pienesums tūrisma nozares uzņēmumu pastā-

vēšanā un attīstībā, kādus objektus tūristi iecienījuši 

un kā saņēmuši informāciju par to, ko redzēt un ko 

darīt pilsētā.  

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    

interešu apmierināšanu, tai skaitā sociālajā sfērā, 

kultūras un izglītības jomā Ventspils pilsētas pašval-

dība par vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi 

sadarbību ar nevalstisko sektoru. To īstenojot, 

Ventspils pilsētas pašvaldība ir centusies panākt, lai 

labums, kas iegūts sadarbības rezultātā, sasniegtu 

ikvienu ventspilnieku, kuram 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 organizētās tikšanās reizēs ar biedrību, nodi-

binājumu un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. 

Pašvaldība un sabiedrība  
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Pašvaldība un sabiedrība  

Sadarbība Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināša-

na pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uz-

turēšanai” ietvaros  

Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstinā-

šanas un bezdarba mazināšanas pasākumus Vents-

pils pilsētā, laika periodā no 2009.gada 

15.septembra līdz 2011.gada 30.novembrim Vents-

pils pilsētas dome piedalījās aktīvā nodarbinātības 

pasākuma «Apmācība darba iemaņu iegūšanai un 

uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība» īstenoša-

nā (Eiropas Sociālā fonda projekts «Darba praktizē-

šanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba 

i e m a ņ u  i e g ū š a n a i  u n  u z t u r ē š a n a i » 

Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001). Šajā laika 

posmā Ventspils pilsētas dome, organizējot darba 

praktizēšanu savā administratīvajā teritorijā, sadar-

bojās ar šādām nevalstiskajām organizācijām: 

○ nodibinājums «Ventspils slimnīcas atbalsta 

fonds» (63 darba praktizēšanas vietas); 

○ nodibinājums «Alternatīvās aprūpes centrs 

«Žēlsirdības māja»» (12 darba praktizēšanas 

vietas);  

○ nodibinājums «Fonds «Dzīvības maize»» (18 

darba praktizēšanas vietas);  

○ biedrība «Integrācijas centrs «Atvērtās dur-

vis»» (4 darba praktizēšanas vietas); 

○ biedrība «Ventspils bērnu un pusaudžu atbal-

sta centrs «Nāc līdzi! » (5 darba praktizēša-

nas vietas); 

○ Ventspils baptistu draudze (3 darba praktizē-

šanas vietas); 

○ Reliģiskā organizācija «Ventspils evaņģēliski 

luteriskā draudze» (2 darba praktizēšanas 

vietas);  

○ Biedrība «Palīdzības centrs «Spēkavots»» (1 

darba praktizēšanas vieta); 

○ Ventspils novada sieviešu biedrība 

«Spārni» (1 darba praktizēšanas vieta); 

○ Latvijas Bērnu fonds Ventspils filiāle (2 darba 

praktizēšanas vietas).  

ESF un valsts finansiālais atbalsts – stipendijas 

bezdarbniekiem, atlīdzība darba vadītājiem, 

inventāra iegāde, bezdarbnieku transporta izdevumu 

un veselības pārbaužu izmaksu kompensācija.  

Sadarbība Eiropas Sociālā fonda projekta 

«Algotie pagaidu sabiedriskie darbi» ietvaros  

2012.gadā un 2013.gadā Ventspils pilsētas dome 

piedalīsies nodarbinātības pasākuma  «Algotie pagai-

du sabiedriskie darbi» īstenošanā. 2012.gada sāku-

mā Ventspilī tika izveidotas 128 algoto pagaidu dar-

bu vietas.   

Šajā laika posmā Ventspils pilsētas dome, orga-

nizējot pagaidu darba vietas savā administratīvajā 

teritorijā, sadarbojās ar šādām nevalstiskajām orga-

nizācijām: 

○ nodibinājums «Ventspils slimnīcas atbalsta 

fonds» (15 darba vietas); 

○ nodibinājums «Alternatīvās aprūpes centrs 

«Žēlsirdības māja»» (1 darba vieta);  

○ biedrība «Ventspils bērnu un pusaudžu atbal-

sta centrs «Nāc līdzi! » (1 darba vieta); 

○ Ventspils baptistu draudze (1 darba vieta); 

○ Reliģiskā organizācija «Ventspils evaņģēliski 

luteriskā draudze» (1 darba vieta);  

○ Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpa-

šām vajadzībām «Cimdiņš» (2 darba vietas).  

ESF un valsts finansiālais atbalsts – atlīdzība 

bezdarbniekiem, valsts sociālās apdrošināšanas obli-

gātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, bezdarbnie-

ku veselības pārbaužu izmaksu kompensācija, bez-

darbnieka apdrošināšana nelaimes gadījumiem. 
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Pašvaldības 2012. gada galvenie 

uzdevumi un plānotie pasākumi 
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Izglītība 

-Projekta „Izglītības iestāžu infrastruktūras 

uzlabošana, II kārta” realizācija, kā ietvaros tiks 

veikta  pirmsskolas izglītības iestāžu „Zvaigznīte”, 

„Pasaka” un „Eglīte” , kā arī  Ventspils 

3.vidusskolas teritoriju labiekārtošana, savukārt,  

Ventspils vakara vidusskolā tiks rekonstruēta spor-

ta zāle; 

- Projekta „Izglītības iestāžu informatizācija 

Ventspils pilsētā” pabeigšana, kā ietvaros deviņas 

Ventspils pilsētas izglītības iestādes – Ventspils 

1.ģimnāzija, Ventspils 2., 4., 5., 6.vidusskola, 

Ventspils 1. un 2. pamatskola, Ventspils Centra 

sākumskola un Vakara vidusskola, tiks apgādātas 

ar 83 stacionārajiem, 12 portatīvajiem datoriem, 

kā arī ar 5 multimediju tehnikas komplektiem, 

iekļaujot 5 interaktīvās tāfeles, 5 projektorus un 5 

digitālās datu kameras. 

Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana 

- projekta „Ielu infrastruktūras attīstība 

Ventspilī, II kārta” īstenošanas turpināšana, kā 

rezultātā kopā ar Ventspils pilsētas ūdenssaimnie-

cības programmas ieviešanu laikā no 2010.gada 

līdz 2013.gadam plānots rekonstruēt un labiekār-

tot kopumā 78 pilsētas ielu posmus. 2012.gadā 

būvniecības darbi tiks veikti 10 objektos. 

- projekta „Valsts reģionālā autoceļa (P108 

Ventspils - Kuldīga) ielu posmu rekonstrukcija 

Ventspilī” realizācija, kura ietvaros tiks veikta 

Zvaigžņu ielas posma rekonstrukcija (t.sk. ielas 

brauktuves seguma renovācija, apvienotā gājēju 

un veloceliņa izbūve, kravas transporta svēršanās 

laukuma izbūve, informatīvā tablo uzstādīšana 

u.c.); 

- turpināsies jaunu veloceliņu izbūve un 

velosipēdu statīvu uzstādīšana pilsētā, vairākos 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos pare-

dzēts veikt teritorijas labiekārtošanu – izveidot 

sporta laukumus un uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas 

(tai skaitā, jāatzīmē jaunā rotaļu iekārta „Gotiņas”, 

kas tiks uzstādīta (Lielajā laukumā). Kārtējie re-

montdarbi tiks veikti arī pilsētas pludmalē (laipu, 

glābšanas dienesta tornīšu izgatavošana u.c.) un 

B ē r n u  p i l s ē t i ņ ā  u n  b ē r n u  p a r k ā 

„Fantāzija” (paredzēts sakārtot rotaļu elementus); 

- Jauni vides objekti – figurālā puķu      

skulptūra „Gotiņa” (Sarkanmuižas pļavā), kas ir 

īpašs objekts saistībā ar starptautisko mākslas un 

mecenātisma projektu "Govju parāde 2012", ar 

jaunu puķu skulptūru tiks papildināta skulptūru 

grupa „Zaķu ģimene” (pie Mazbānīša gala 

„Kalns” (pie Piedzīvojuma parka)), pie Livonijas 

ordeņa pils (Pilskalnā) tiks uzstādīts vides elemen-

ta „Gleznu rāmis”, pilsētā tiks nomainīti soliņi un 

izbūvēta jauna sabiedriskā tualete (pie Dienvidu 

mola). 

Kultūra 

- 2012.gadā jūnijā Ventspilī otro reizi notiks 

starptautiskais publiskās mākslas un mecenātisma 

projekts "Govju parāde Ventspils 2012". Pirmo 

reizi šāds pasākums Ventspilī (un arī Austrumeiro-

pā) notika 2002.gadā. Šogad projekta ietvaros 

Ventspils ielās, skvēros un parkos iemājos 24 

jaunas krāšņas un daudzveidīgas „Govju parādes 

Ventspils 2012” dalībnieces, ko apgleznos populāri 

un atzīti mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igauni-

jas un Azerbaidžānas, kā arī Ventspils bērni, 

Ventspils Augstskolas studenti, sportisti un citi 

pazīstami ventspilnieki. Projekta ietvaros pēc tam, 

kad gotiņu eksponēšana būs noslēgusies, paredzē-

ta to izsole, kurā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti lab-

darībai (Ventspils bērnu vajadzībām). 

- projekta „Livonijas ordeņa pils kompleksa 

Ventspilī rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas 

izveide” pabeigšana. Projekta ietvaros tiks atjau-

nota Livonijas ordeņa pils, tās fasāde, administrā-

cijas ēkas fasāde, bijušā cietuma ēkas fasāde un 

mūra sēta. Paralēli būvniecības darbiem pils 

2.stāvā, izmantojot inovatīvus informācijas nodo-

šanas veidus, tiks iekārtota moderna ekspozīcija. 

- Projekta „Tradicionālā kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana un eksponēšana Ziemeļ-

kurzemē: ekspozīcijas un krājuma ēka Piejūras 

brīvdabas muzejā” ietvaros tiks pabeigti Lielirbes 

baptistu lūgšanu nama pārcelšanas uz Piejūras 

brīvdabas muzeju darbi. 

Veselības aizsardzības nozare 

- tiks pabeigts ES fondu projekts 

„Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu at-

tīstība Kurzemes reģionā – Ventspilī”, kura ietva-

ros tiek būvēta jauna poliklīnikas ēka Ventspilī, kas 

iedzīvotājiem uzlabos kvalitatīvu ambulatoro pa-

kalpojumu pieejamību un sasniedzamību. Projekta 

ietvaros pie jaunās ēkas tiks ierīkots arī stāvlau-

kums un labiekārtota pieguļošā teritorija. 

Sociālā nozare 

- Projekta „Energoefektivitātes pasākumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās” (II kārta) re-

alizācija - pansionātā un bērnu namā „Selga” tiks 

veikti jumta un cokola siltināšanas darbi, logu no-

maiņa, ventilācijas sistēmas ierīkošana. Vienlaicīgi 

papildus projekta atbalstāmajām aktivitātēm, tiks 

rekonstruēts virtuves bloks un uzstādītas mūsdie-

nīgas, energoefektīvas un videi draudzīgas virtuves 

iekārtas. 

Pašvaldības līdzdalība valsts izglītības 

iestāžu projektos 

Ventspils Augstskola 

-2012.gada sākumā starp Ventspils pilsētas 

pašvaldību un Ventspils Augstskolu tika noslēgts 

līgums, kura ietvaros tiks īstenota sadarbība tādās 

abpusēji nozīmīgās jomās kā augstskolas infra-

struktūras tālāka attīstība, augstskolas zinātniskā 

un akadēmiskā personāla nodrošinājums, studējo-

šo brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētas sporta 

bāzēs un kultūras iestādēs u.c.  

2012.gadā kā jauna programma jāatzīmē 

mērķfinansējums Ventspils Augstskolas personā-

lam doktora grāda iegūšanai, tādējādi nodrošinot 

pašu personāla izaugsmi un profesionālo līmeni.  

2011.gadā Ventspils Augstskola uzsāka 

vērienīga investīciju projekta «Informācijas, komu-

nikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozī-

mes pētniecības centra izveide» īstenošanu.  

2012. gada galvenie uzdevumi un plānotie pasākumi 
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Šī projekta galvenais mērķis un aktivitāte ir 

Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra  

radioteleskopu kompleksa rekonstrukcija un mo-

dernizēšana, radot pamatu moderna kosmisko 

datu apstrādes centra izveidei.   

Projektā kā Ventspils Augstskolu partneri 

darbojas Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Uni-

versitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūts, Elektronikas un datorzinātņu 

institūts. Kopējās projekta izmaksas 2011.-

2014.gados plānotas 11,163 milj. latu, tai skaitā, 

VeA – 4,8 milj. Latu. Pašvaldība piedalās projekta 

īstenošanā nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru 

un nodrošinot Ventspils Augstskolas projekta akti-

vitātēm priekšfinansējumu un līdzfinansējumu.  

Ventspils Profesionālā vidusskola 

- Pašvaldība aktīvi piedalās Ziemeļkurzemes 

Profesionālās izglītības kompetences centra 

„Ventspils Profesionālā vidusskola” infrastruktūras 

attīstības projektu realizācijā. Šo projektu ietvaros 

turpmākajos gados plānots veikt vērienīgus mācī-

bu un praktisko nodarbību ēku rekonstrukcijas 

darbus, iegādāties modernu mācību aprīkojumu, 

uzbūvēt jaunu dienesta viesnīcu. Šobrīd pašvaldība 

sniedz atbalstu projekta izpētes darbu veikšanā, 

tāmju izstrādē un projekta vadības nodrošināšanā.  

2012. gada galvenie uzdevumi un plānotie pasākumi 
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Pielikumi 

Ventspils pilsētas domes lēmums “Par Ventspils pilsētas pašvaldības 

2011.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu” 
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Pielikumi 
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Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance 

   (latos) 

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Uz 2011.gada 

31.decembri 

Uz 2011.gada 

1.janvāri 
AKTĪVS 

1 2 3 4 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 282 657 354 281 798 528 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 340 068 315 473 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 9 273 11 073 

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

sības 
246 344 88 543 

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 84 451 420 

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 215 437 

1200 Pamatlīdzekļi 100 559 624 97 536 536 

1210 Zeme, ēkas un būves 77 826 674 74 538 533 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 383 933 457 879 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 5 580 840 5 250 371 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 2 314 423 3 328 265 

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi 12 581 875 12 418 281 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1 306 909 1 322 634 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 564 970 220 573 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 181 757 662 183 946 519 

1310 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības sa-

mazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
33 054 931 32 888 365 

1320 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības sama-

zinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 
1 088 921 1 075 976 

1330 Ilgtermiņa aizdevumi 140 382 184 393 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 146 231 492 148 568 885 

1360 Ilgtermiņa prasības 1 241 936 1 228 900 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  14 469 974 17 470 926 

2100 Krājumi 1 707 211 1 523 157 

2300 Debitori 799 717 623 813 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 

projektiem 
90 087 238 951 

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi 17 233 54 038 

2600 Naudas līdzekļi 11 855 726 15 030 967 

I. BILANCE (1000+2000) 297 127 328 299 269 454 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance 

      (latos) 

Konta Nr. 
Posteņa  nosaukums Uz 2011.gada 

31.decembri 

Uz 2011.gada 

1.janvāri PASĪVS 

1 2 3 4 

3000 Pašu kapitāls 271 750 457 273 680 127 

3300 Rezerves 9 610 115 7 980 446 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 262 140 342 265 699 681 

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 265 699 681 274 698 636 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -3 559 339 -8 998 955 

4000 Uzkrājumi 133 685 181 127 

5000 Kreditori 25 243 186 25 408 200 

5100 Ilgtermiņa saistības 18 871 311 16 838 564 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 1 097 529 2 195 746 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 16 139 682 13 008 718 

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 1 634 100 1 634 100 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 6 371 875 8 569 636 

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 150 563 0 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 623 516 561 887 

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 385 354 113 404 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 719 700 636 446 

5500 
Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas 

Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem 
3 384 056 6 181 180 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodok-

ļus) 
16 532 12 580 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 110 957 115 294 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 35 770 125 568 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 945 427 823 277 

I. BILANCE (3000+4000+5000) 297 127 328 299 269 454 

    

   (latos) 

Kods 
Posteņa nosaukums Uz 2011.gada 

31.decembri 

Uz 2011.gada 

1.janvāri ZEMBILANCE 

1 2 3 4 

0100 Nomātie aktīvi 0 52509 

9100 Zembilances aktīvi 5 979 517 7 616 211 

9130 Saņemamās soda un kavējuma naudas 195 758 147 834 

9140 Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem 10 098 0 

9190 Citi zembilances aktīvi 5 773 661 7 468 377 

9500 Zembilances pasīvi 16 455 691 21 630 435 

9510 

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārval-

stu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu 

finansētajiem projektiem 

293 519 0 

9530 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini 772 0 

9550 Nākotnes saistības 9 681 177 14 253 721 

9560 Izsniegtie galvojumi 6 480 223 7 376 714 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma izmaiņas  

   (latos) 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 

Bilances vērtība 

uz 2011.gada 

31.decembri 

Bilances vērtība 

uz 2011.gada 

1.janvāri 

1 2 3 4 

1210 Zeme, ēkas un būves  90 407 063 86 956 814 

1211 Dzīvojamās ēkas 721 417 719 301 

1212 Nedzīvojamās ēkas 34 315 132 33 599 831 

1213 Transporta būves 23 203 173 20 269 282 

1214 Zeme zem ēkām un būvēm 3 169 948 3 318 390 

1216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 501 680 504 739 

1217 Pārējā zeme 6 029 322 7 855 206 

1218 Inženierbūves 5 963 692 4 469 628 

1219 Pārējais nekustamais īpašums 3 922 310 3 802 156 

1251 Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme 3 494 483 3 440 534 

1252 Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves 9 085 906 8 977 747 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalība radniecīgo un asociēto  

kapitālsabiedrību kapitālos 

Ventspils pilsētas pašvaldības bilancē līdzdalī-

bu radniecīgo (pašvaldības īpatsvars pamatkapitā-

lā virs 50 %) un asociēto (pašvaldības īpatsvars 

pamatkapitālā no 20 % līdz 50 %) kapitālsabiedrī-

bu kapitālos novērtē un norāda saskaņā ar pašu 

kapitāla metodi, par pamatu izmantojot kapitālsa-

biedrību 2011. gada auditētajos pārskatos norādī-

tos pašu kapitāla datus.  

Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās pēc 

pašu kapitāla metodes 2011.gada beigās sastāda 

Ls 34 143 852, kas ir par 0,5% jeb Ls 179 511 

vairāk kā 2010.gada beigās. 

Pašvaldība pārskata gadā LR Uzņēmuma reģis-

trā veikusi vairākas izmaiņas radniecīgo un asoci-

ēto kapitālsabiedrību kapitālos:  

 2011.gada 23.novembrī reorganizācijas rezul-

tātā SIA „Ventspils Energo” pievienots pašvaldības 

kapitālsabiedrībai SIA „Ventspils siltums” – saskaņā 

ar uzņēmumu reorganizācijas nosacījumiem un 

pievienojamās kapitālsabiedrības SIA „Ventspils 

Energo” slēguma bilanci, SIA „Ventspils Energo” 

pašu kapitāla daļa Ls 1 629 906 apmērā tiek atzīsta 

iegūstošās kapitālsabiedrības SIA „Ventspils sil-

tums” rezervēs, pašvaldības pārskatā atzīstot kā 

līdzdalības palielinājumu iegūstošajā kapitālsabied-

rībā un pašu kapitāla pārējās rezervēs.  

 2011.gada 26.jūlijā LR Uzņēmuma reģistrā 

reģistrēta pamatkapitāla palielināšana kapitālsa-

biedrībā SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, kuras 

ietvaros SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” pro-

jekta „Infrastruktūras attīstība laika periodā no 

2011-.2013.gadam” realizācijai Ventspils pilsētas 

dome veica mantisko ieguldījumu Ls 888 900 ap-

mērā, saskaņā ar neatkarīga sertificēta vērtētāja 

novērtējumu, un biedrības „Latvijas Olimpiskā ko-

miteja” naudas līdzekļu ieguldījums atbilstoši sastā-

dīja LVL 800 000. 

 2011.gada 13.septembrī LR Uzņēmuma reģis-

trā reģistrēta pamatkapitāla palielināšana Pašvaldī-

bas SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”, kuras ie-

tvaros Ventspils pilsētas dome veica mantisko ie-

guldījumu Ls 130 900 apmērā, saskaņā ar neatkarī-

ga sertificēta vērtētāja novērtējumu. 

2011.gadā pašvaldība no radniecīgo kapitālsa-

biedrībām dividendēs guva Ls 104 241 ieņēmu-

mus, atzīstot pašvaldības līdzdalības samazināju-

mu.  

 

Sabiedrības 

kapitāla daļu 

vērtība

Pašvaldības 

ietekme 

sabiedrībā

Pašvaldības 

kapitāla daļu 

vērtība

Sabiedrības 

kapitāla daļu 

vērtība

Pašvaldības 

ietekme 

sabiedrībā

Pašvaldības 

kapitāla daļu 

vērtība

Sabiedrības 

kapitāla daļu 

vērtība, Ls

Pašvaldības 

kapitāla daļu 

vērtība, Ls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Pašvaldības SIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts"
1 862 593 100% 1 862 593 1 865 524 100% 1 865 524 2 931 2 931

2 Pašvaldības SIA "Ūdeka" 7 265 907 100% 7 265 907 7 643 271 100% 7 643 271 377 364 377 364

3 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" 7 364 441 100% 7 364 441 8 140 487 100% 8 140 487 776 046 776 046

4
Pašvaldības SIA "Ventspils 

nekustamie īpašumi"
3 131 781 100% 3 131 781 3 282 281 100% 3 282 281 150 500 150 500

5
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā 

slimnīca"
2 563 602 98,421% 2 523 126 2 660 810 98,421% 2 618 796 97 208 95 670

6
Pašvaldības SIA "Ventspils 

poliklīnika"
74 250 100% 74 250 79 058 100% 79 058 4 808 4 808

7 Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" 2 601 576 100% 2 601 576 2 361 319 100% 2 361 319 -240 257 -240 257

8 Pašvaldības SIA " Ventspils tirgus" 669 334 100% 669 334 674 928 100% 674 928 5 594 5 594

9 SIA "Ventspils lidosta" 122 975 100% 122 975 119 523 100% 119 523 -3 452 -3 452

10 SIA "Kurzemes filharmonija"* 338 015 100% 338 015 329193 100% 329 193 -8 822 -8 822

11
SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils""
10 403 907 50,985% 5 304 427 11 592 903 51,243% 5 940 551 1 188 996 636 124

12 SIA "Vats" 1 824 288 50,002% 912 176 1 809 462 50,002% 904 767 -14 826 -7 409

13 SIA "Venttests" 326 007 50,000% 163 004 366 546 50,000% 183 273 40 539 20 269

14 SIA "Ventspils ENERGO" 3 195 960 51,000% 1 629 940 0 0,000% 0 -3 195 960 -1 629 940

15
SIA "Starptautiskā Rakstnieku un 

tulkotāju māja"
2 387 33,333% 796 2 642 33,333% 881 255 85

16 Kopā 41 747 023 *** 33 964 341 40 927 947 *** 34 143 852 -819 076 179 511

Nr. Sabiedrības  nosaukums

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz 

2010.gada 31.decembri

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz 

2011.gada 31.decembri

Līdzdalība kapitālsabiedrību 

kapitālos izmaiņas pret 

2010.gadu (+/-)
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības saistības 

   (latos) 

Konta Nr. Debitori un kreditori pa bilances posteņiem 
Uz 2011.gada 

31.decembri 

Uz 2011.gada 

1.janvāri 

1 2 3 4 

2300 DEBITORI 799 717 623 813 

2310 Pircēju un pasūtītāju parādi 103 504 91 063 

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

367 684 13 998 

2340 Prasības par nodokļiem un nodevām 241 510 329 360 

2360    Uzkrātie ieņēmumi 11 023 11 735 

2370    Pārmaksātie nodokļi  55 341 78 494 

2380    Prasības pret personālu  381 1 661 

2390    Pārējās prasības  20 274 97 502 

5000 KREDITORI 25 243 186 25 408 200 

5100 Ilgtermiņa saistības  18 871 311 16 838 564 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 1 097 529 2 195 746 

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 16 139 682 13 008 718 

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 1 634 100 1 634 100 

5200-5900 Īstermiņa saistības  6 371 875 8 569 636 

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 150 563 0 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 623 516 561 887 

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 385 354 113 404 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 719 700 636 446 

5500 
Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Sa-
vienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem 

3 384 056 6 181 180 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodok-
ļus) 

16 532 12 580 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 110 957 115 294 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 35 770 125 568 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 945 427 823 277 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības aizņēmumi 
           (latos) 

Rindas 

kods 
Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums  

Atmaksas 

termiņš  
Valūta 

Aizņēmuma 

līguma 

summa uz 

01.01.2012. 

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 

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

2011.g. 147 105   -147 105   

2 
Valsts 

kase 

Kvalitatīvas dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 

bāzes nodrošināšana Ventspils pilsētā 
13.11.2009 20.09.2019 EUR 276 968 

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 2010.g. 28 010 7 445 -35 455   

4 
Valsts 

kase 

Ventspils pilsētas vēsturiskā centra atjaunošana tūrisma 

attīstībai 
10.08.2009 20.05.2019 EUR 350 916 

2010.g. 250 916   -46 565 204 351 

2011.g. 204 351   -204 351   

5 
Valsts 

kase 

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība, Kuldī-

gas ielā 134, Ventspilī 

10.08.2009 20.12.2016 EUR 381 242 

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

2011.g. 102 163     102 163 

2012.g. 102 163   -20 432 81 731 

15.04.2010. 20.03.2020 EUR 131 052 

2010.g.   131 052   131 052 

2011.g. 131 052   -14 168 116 884 

2012.g. 116 884   -14 169 102 715 

6 
Valsts 

kase 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils 

pilsētas pašvaldības ēkās 
07.12.2009 20.12.2014. EUR 301 858 

2010.g.   213 672   213 672 

2011.g. 213 672   -133 465 80 207 

2012.g. 80 207   -26 735 53 472 

7 
Valsts 

kase 

Ventspils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras 

uzlabošana 
09.10.2009 20.09.2019 EUR 530 301 

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

2011.g. 44 477   -44 477   

8 
Valsts 

kase 

Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600mm šaursliežu 

dzelzceļa, kā kultūrvēsturiska objekta attīstība: iekļauša-

na Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā 

tūrisma apritē 

02.11.2009 20.12.2013. EUR 614 158 

2010.g.   577 761 -524 077 53 684 

2011.g. 53 684     53 684 

2012.g. 53 684   -26 842 26 842 

9 
Valsts 

kase 

Inovatīvas, interaktīvas multimediju mācību programmas 

izstrāde Latvijas vispārizglītojošām skolām 
13.11.2009 20.09.2019 EUR 221 185 

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 

2012.g. 364 856   -18 028 346 828 

11 
Valsts 

kase 

Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas zinātņu izglītības 

kvalitātes paaugstināšana 
15.04.2010 20.03.2020 EUR 301 073 

2011.g.   203 578 -6 027 197 551 

2012.g. 197 551   -179 422 18 129 

12 
Valsts 

kase 

Virtuālas biznesa atbalsta infrastruktūras izveide Baltijas 

valstīs 
15.04.2010 20.03.2020 EUR 164 064 

2011.g.   117 205 -1 492 115 713 

2012.g. 115 713 31 299 -110 617 36 395 

13 
Valsts 

kase 

Eiropas starptautiskās maģistrāles (E22) un valsts 

galvenā autoceļa (A10) ielu posmu rekonstrukcija Vents-

pilī 

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

2011.g. 642 811   -642 811   

14 
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.         

2012.g.   910 934 -215 112 695 822 

15 
Valsts 

kase 

Ambulatorā veselības aprūpes pakalpojumu attīstība 

Kurzemes reģionā – Ventspilī  
14.02.2011 20.01.2021. LVL 1 302 374 

2011.g.   10 024   10 024 

2012.g. 10 024 1 301 942 -619 106 692 860 

16 
Valsts 

kase 

Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī rekonstrukcija, 

renovācija un ekspozīcijas izveide 
28.03.2011 20.03.2021. LVL 851 985 

2011.g.   338 623 -199 908 138 715 

2012.g. 138 715 84 653 -193 962 29 406 

17 
Valsts 

kase 
Velotūrisma attīstība Ventspils pilsētā 26.05.2011. 20.05.2021. LVL 277 760 

2011.g.   68 295   68 295 

2012.g. 68 295 209 022 -277 317   

18 Kopā     

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

2011.g. 2 195 746 737 725 -1 685 379 1 248 092 

2012.g. 1 248 092 2 537 850 -1 701 742 2 084 200 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības galvojumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētais kopbudžets 

        Latos 

Nr.p.k. Rādītāju nosaukums 
2010.gada izpilde 

(naudas plūsma) 

2011.gada izpilde 

(naudas plūsma) 

Apstiprinātais plāns uz 

2012.gada 18.maiju 

1 2 3 4 5 

1 IEŅĒMUMI (1+2+3+4+5) 38 467 508 31 564 919 31 245 980 

2 1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (3+7) 18 192 022 19 433 617 18 361 382 

3 1.1. Nodokļu ieņēmumi (4+5+6) 16 048 140 18 874 437 17 583 918 

4        Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 13 969 583 16 565 085 15 252 082 

5        Nekustamā īpašuma nodoklis 1 977 607 2 202 180 2 196 596 

6        Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 100 950 107 172 135 240 

7 1.2. Nenodokļu ieņēmumi (8+9+10+11) 2 143 882 559 180 777 464 

8 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 793 081 119 452 175 432 

9 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 21 970 20 994 22 520 

10 Naudas sodi un sankcijas 16 124 23 021 20 900 

11 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 312 707 395 713 558 612 

12 2. Budžeta iestāžu ieņēmumi 2 281 489 2 620 112 2 405 178 

13 3. Transferti (14+15) 15 524 794 6 875 021 8 175 168 

14 3.1. Valsts budžeta transferti 15 509 980 6 860 071 8 161 177 

15 3.2. Pašvaldību budžetu transferti 14 814 14 950 13 991 

16 
4.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem 

1 807 412 1 631 239 1 531 446 

17 
4.1. Privatizācijas fonds/līdzekļi 408 500 50 990 17 863 

18 
4.2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 366 964 428 229 289 563 

19 4.3.Mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem  10 952 9 402 32 800 

20 4.4. Dotācija par bez maksas pārvadātajiem pasažieriem Republikas pilsētās  103 030 96 497 92 530 

21 
4.5. Dabas resursu nodoklis 82 440 63 436 82 124 

22 
4.6. Ostas maksa 834 741 981 877 1 012 566 

23 
4.7. Pārējie ieņēmumi 785 808 4 000 

24 5. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 661 791 1 004 930 865 336 

25 IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM 34 515 350 33 789 871 38 925 844 

26 Vispārējie valdības dienesti 2 773 371 3 249 604 3 260 772 

27 t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 1 343 803 1 786 035 1 606 164 

28 Sabiedriskā kārtība un drošība 951 451 991 058 1 112 791 

29 Ekonomiskā darbība 1 658 665 1 935 436 3 016 713 

30 Vides aizsardzība 56 034 67 587 92 050 

31 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 9 690 214 10 200 539 10 817 191 

32 Veselība 100 478 118 510 156 480 

33 Atpūta, kultūra un reliģija 4 521 223 4 905 514 5 661 946 

34 Izglītība 12 162 015 9 423 097 11 349 174 

35 Sociālā aizsardzība 2 601 899 2 898 526 3 458 727 

36 IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 34 515 350 33 789 871 38 925 844 

37 Atlīdzība 9 563 548 9 581 797 10 302 450 

38 Preces un pakalpojumi 6 553 844 7 033 420 8 868 941 

39 Subsīdijas un dotācijas  1 790 799 2 191 040 3 125 519 

40 Procentu maksājumi 23 030 41 909 119 783 

41 Pamatkapitāla veidošana 11 967 078 9 948 545 11 741 434 

42 Sociālie pabalsti  2 193 313 2 307 747 2 418 645 

43 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 2 423 103 2 478 729 2 348 832 

44 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  635 163 777 240 

45 
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti ie-

priekš 
  42 907 

  

46 Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā 3 515 929 -933 939 126 158 

47 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 7 511 515 14 979 602 11 820 711 

48 Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 14 979 602 11 820 711 4 359 535 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžets 

        Latos 

Nr.p.k. Rādītāju nosaukums 
2010.gada izpilde 

(naudas plūsma) 

2011.gada izpilde 

(naudas plūsma) 

Apstiprinātais plāns uz 

2012.gada 18.maiju 

1 2 3 4 5 

1 IEŅĒMUMI (1+2+3) 35 998 305 28 928 750 28 941 728 

2 1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (3+7) 18 192 022 19 433 617 18 361 382 

3 1.1. Nodokļu ieņēmumi (4+5+6) 16 048 140 18 874 437 17 583 918 

4        Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 13 969 583 16 565 085 15 252 082 

5        Nekustamā īpašuma nodoklis 1 977 607 2 202 180 2 196 596 

6        Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 100 950 107 172 135 240 

7 1.2. Nenodokļu ieņēmumi (8+9+10+11) 2 143 882 559 180 777 464 

8 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 793 081 119 452 175 432 

9 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 21 970 20 994 22 520 

10 Naudas sodi un sankcijas 16 124 23 021 20 900 

11 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 312 707 395 713 558 612 

12 2. Budžeta iestāžu ieņēmumi 2 281 489 2 620 112 2 405 178 

13 3. Transferti (14+15) 15 524 794 6 875 021 8 175 168 

14 3.1. Valsts budžeta transferti 15 509 980 6 860 071 8 161 177 

15 3.2. Pašvaldību budžetu transferti 14 814 14 950 13 991 

16 IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM 32 531 970 29 993 764 36 016 156 

17 
Vispārējie valdības dienesti 2 766 490 3 242 349 

3 259 904 

18 

t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fondam 
1 343 803 1 786 035 

1 606 164 

19 Sabiedriskā kārtība un drošība 804 220 825 406 916 796 

20 Ekonomiskā darbība 1 120 211 1 504 204 1 938 075 

21 Vides aizsardzība 27 246 26 488 30 313 

22 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 9 003 778 8 104 981 10 086 950 

23 Veselība 100 478 118 510 156 480 

24 Atpūta, kultūra un reliģija 3 960 691 4 154 487 4 849 790 

25 
Izglītība 12 149 414 9 141 368 

11 340 024 

26 Sociālā aizsardzība 2 599 442 2 875 971 3 437 824 

27 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATE-

GORIJĀM 
32 531 970 29 993 764 36 016 156 

28 Atlīdzība 9 439 867 9 453 165 10 150 853 

29 Preces un pakalpojumi 5 307 903 5 864 085 
7 738 023 

30 Subsīdijas un dotācijas  1 421 896 1 789 611 
2 445 448 

31 Procentu maksājumi 23 030 41 909 119 783 

32 Pamatkapitāla veidošana 11 751 027 8 184 114 10 885 083 

33 Sociālie pabalsti  2 165 242 2 285 900 2 331 335 

34 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 2 422 868 2 211 299 2 345 391 

35 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  137 163 681 
240 

36 Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā 3 348 686 -947 654 
214 290 

37 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 5 365 112 12 180 133 10 167 467 

38 Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 12 180 133 10 167 465 3 307 329 



 

 

51 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi 

        Latos 

Nr.p.k. Rādītāju nosaukums 
2010.gada izpilde 

(naudas plūsma) 

2011.gada izpilde 

(naudas plūsma) 

Apstiprinātais plāns 

uz 2012.gada 

18.maiju 

1 2 3 4 5 

1 IEŅĒMUMI  2 469 203 2 636 169 2 396 782 

2 

1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu 

avotiem 1 807 412 1 631 239 1 531 446 

3 1.1. Privatizācijas fonds/līdzekļi 408 500 50 990 17 863 

4 1.2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 366 964 428 229 289 563 

5 
1.3.Mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem pār-

vadājumiem  
10 952 9 402 32 800 

6 
1.4. Dotācija par bez maksas pārvadātajiem pasažieriem 

Republikas pilsētās  
103 030 96 497 92 530 

7 1.5. Dabas resursu nodoklis 82 440 63 436 82 124 

8 1.6. Ostas maksa 834 741 981 877 1 012 566 

9 1.7. Pārējie ieņēmumi 785 808 4 000 

10 2. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 661 791 1 004 930 865 336 

11 IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM 1 983 380 3 796 107 2 909 688 

12 Vispārējie valdības dienesti 6 881 7 255 868 

13 Sabiedriskā kārtība un drošība 147 231 165 652 195 995 

14 
Ekonomiskā darbība 538 454 431 232 

1 078 638 

15 
Vides aizsardzība 28 788 41 099 

61 737 

16 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 686 436 2 095 558 

730 241 

17 Veselība       

18 Atpūta, kultūra un reliģija 560 532 751 027 812 156 

19 Izglītība 12 601 281 729 9 150 

20 Sociālā aizsardzība 2 457 22 555 20 903 

21 
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM              

KATEGORIJĀM 
1 983 380 3 796 107 2 909 688 

22 Atlīdzība 123 681 128 632 151 597 

23 Preces un pakalpojumi 1 245 941 1 169 335 1 130 918 

24 Subsīdijas un dotācijas  368 903 401 429 680 071 

25 Procentu maksājumi       

26 Pamatkapitāla veidošana 216 051 1 764 431 856 351 

27 Sociālie pabalsti  28 071 21 847 87 310 

28 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 235 267 430 3 441 

29 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām  498 96   

30 
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un 

nav klasificēti iepriekš 
  42 907 

  

31 Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā 167 243 13 715 -88 132 

32 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2 146 403 2 799 469 1 653 246 

33 Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 2 799 469 1 653 246 1 052 208 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalība projektos - publiskās investīcijas   

infrastruktūrā un līdzdalība sadarbības projektos 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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