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Ievads 

Cienījamie Ventspils pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 

 

 Ventspils pilsētas pašvaldībai vienmēr bijis svarīgi nodrošināt efektīvu pašvaldības dialogu ar 
Ventspils iedzīvotājiem, tāpēc arī šogad pie jums nonāk jau trīspadsmitais Ventspils pašvaldības sagatavotais 
publiskais pārskats. Līdz ar šo pārskatu nododam jūsu vērtējumam 2013.gadā pašvaldībā paveiktā 
atspoguļojumu dažādās pašvaldības darbības jomās, pašvaldībai uzticēto funkciju izpildē – finanšu resursu 
pārvaldībā, infrastruktūras izveidē un pilsētas labiekārtošanā, jaunu darba vietu piesaistē un izveidē, 
īstenotajiem un plānotajiem investīciju projektiem, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, pašvaldības 
komunikāciju ar sabiedrību un būtiskākajiem pašvaldības plāniem 2014.gadam.  

Ik gadu Ventspils pašvaldība rūpējas gan par ikdienišķajām pilsētnieku vajadzībām, gan papildina pilsētu ar 
jauniem objektiem  priekam un atpūtai. 2013. gads nav bijis izņēmums. 

2013. gads tika iesākts ar jaunās poliklīnikas atklāšanu –  tagad ventspilnieki veselības aprūpi var saņemt 
plašākās un gaišākās telpās, turklāt papildināts arī piedāvāto izmeklējumu klāsts.  

Iedzīvotāju ikdiena nav iedomājama bez kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem – 2013. gadā, turpinot 
izbūvēt ielas, tika paplašināts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls, lai vēl lielākam ventspilnieku lokam būtu 
iespēja pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei, tika pilnveidots  atkritumu poligons „Pentuļi”, lai vide būtu 
pēc iespējas tīrāka. Ilgtermiņa ieguvums iedzīvotājiem noteikti būs arī 2013. gadā veiktie uzlabojumi 
siltumapgādē - abu katlu māju pārbūve, pārejot uz šķeldu kā kurināmo, kā rezultātā bija iespēja samazināt 
siltuma tarifu. Būtisks darbs paveikts arī siltumtrašu nomaiņā - sagaidāms, ka 2014.gada beigās jau 96% 
siltumtrašu būs nomainītas ar rūpnieciski izolētām caurulēm. 

Daudzdzīvokļu māju pagalmos un bērnu pilsētiņās uzstādītas jaunas rotaļu iekārtas, pie bērnudārziem 
izveidoti jauni, mūsdienīgi sporta laukumi, Pārventas Mežaparkā uzbūvēta jauna estrāde, rekonstruēta 
airēšanas bāze „Dampeļi”, paplašināts veloceliņu tīkls. Pārvērtības notikušas arī Piedzīvojumu parkā – tika 

atklāta jaunu atrakciju zona ar bampermašīnu un bamperlaivu atrakcijām, tramplīnlaivu un bērnu autoskolu, 
kā arī sintētiskā ledus slidotavu. Tāpat Piedzīvojumu parkā izveidots arī Tarzāna lēciens un mini peintbols. 

2013. gadā uzsākti divi vērienīgi projekti – Lielā laukuma rekonstrukcija un Ventspils Tehnikuma jauno telpu 
būvniecība. 

Veiksmīgi turpinājās ražošanas attīstība – jau par ikgadēju tradīciju kļūst vairāku jaunu rūpnīcu atklāšana. 
2013.gadā darbu Ventspilī uzsāka ražotnes SIA „Heimdal Skonto Latvia” un SIA „EUROLCDS”, kas nodrošina 
jaunas darbavietas. 

Pašvaldības paveiktā galvenie vērtētāji esat jūs, ventspilnieki! Paldies, ka neesat vienaldzīgi, interesējaties par 

aktuālākajām norisēm Ventspilī un aktīvi paužat savu viedokli par pilsētā notiekošo un pilsētas attīstībai 

svarīgiem jautājumiem! Ceram uz tikpat aktīvu sadarbību arī turpmāk. Veidosim mūsu pilsētu kopā ! 

 
Ventspils pilsētas dome 
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Pašvaldības raksturojums 
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 FAKTI PAR PILSĒTU, ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS  

 
Ventspils ir viena no Latvijas deviņām republikas pilsētām, viena no Latvijas 119 administratīvajām 
teritorijām, kurā pārvaldi savas kompetences ietvaros realizē pašvaldība. 

Ventspils pilsēta atrodas Latvijas Ziemeļrietumos pie Ventas ietekas Baltijas jūrā, 189 km no galvaspilsētas 
Rīgas. Pēc iedzīvotāju skaita Ventspils pilsēta ir sestā lielākā pilsēta Latvijā un otrā lielākā pilsēta Kurzemes 
reģionā. 

Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) datiem Ventspils pilsētas platība ir 58 km2, no 
kuriem 38% aizņem meži, parki un ūdeņi. 

Ventspils ir lielākais politiskais, administratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs Ziemeļkurzemē. Tuvākie 
rajonu centri – Talsi un Kuldīga atrodas aptuveni 60-70 km attālumā no Ventspils, Liepāja – 119 km. 

 

  

IEDZĪVOTĀJI 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) dati liecina, ka uz 2014.gada 1.janvāri Ventspils 
pilsētā deklarēti 40 679 iedzīvotāji, kas veido 1,9% no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita. Salīdzinot ar 
2013.gadu, iedzīvotāju skaits samazinājies par 752 iedzīvotājiem jeb par 1.8%. 

Demogrāfisko procesu ietekmes rezultātā 2013.gadā vērojama iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā 
samazināšanās.  

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

Datu avoti – PMLP dati 

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

Datu avoti – CSP, PMLP 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Ventspils           

  Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 13,9% 13,8% 13,7% 13,6% 13,7% 

  darbspējas vecumā (15-64 g.) 66,0% 65,7% 65,2% 64,6% 64,5% 

  Virs darbspējas vecuma (>65 g.) 20,1% 20,4% 21,1% 21,7% 21,8% 

Latvija           

  Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 13,7% 13,7% 13,8% 13,9% 14,2% 

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

  Virs darbspējas vecuma (>65 g.) 20,2% 20,5% 20,9% 21,1% 20,8% 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Ventspils 42 883 42 509 41 998 41 431 40 679 

% no Latvijas iedz. kopskaita 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 

Latvija 2 254 653 2 236 910 2 217 053 2 201 196 2 180 

293 

Pēc PMLP datiem uz 2014. gada 1. janvāri Ventspilī darbspējas vecumā bija 26 222 iedzīvotāji jeb 64,5% no 
Ventspils iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinot ar 2013.gada 1.jaunvāri tas saruka par 560 iedzīvotājiem. Ventspils 
iedzīvotāju darbspējas vecumā īpatsvars bija par 0,5% punktiem mazāk nekā vidēji valstī. Pēc darbspējas 
vecuma iedzīvotāju īpatsvars uz 2014.gada 1.janvāri veidoja 21,8% no Ventspils pilsētas iedzīvotāju 
kopskaita. Gada laikā tas pieauga par 0,1% punktu. Nedaudz palielinājās bērnu un jauniešu īpatsvars – no 
13,6% līdz 13,7%. 



 

 6 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

 Latviešu īpatsvara pieaugums par 0,3% 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 samazināšanās par 0,3% punktu gadā. Samazinājumu 

ietekmē gan emigrācija, gan zemā dzimstība šo tautību iedzīvotāju vidū. 

 Ukraiņu, baltkrievu un čigānu tautību iedzīvotāju īpatsvara samazināšanās par 0,1% punktu gadā.  

 poļu tautības īpatsvara stabilitāte. 

 citu tautību iedzīvotāju īpatsvara pieaugums (galvenokārt imigrācijas dēļ). 

Galvenās tendences iedzīvotāju nacionālajā sastāvā Ventspils pilsētā 2013.gadā ir šādas: 

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

  2010 2011 2012 2013 2014 

Ventspils           

      latvieši 54,9% 55,0% 55,1% 55,3% 55,6% 

      krievi 29,0% 28,8% 28,7% 28,5% 28,2% 

      ukraiņi 4,8% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 

      baltkrievi 4,5% 4,5% 4,4% 4,4% 4,3% 

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

      poļi 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

      citas tautības 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% 

Latvija           

      latvieši 59,4% 59,5% 59,5% 59,5% 59,6% 

      krievi 27,6% 27,4% 27,2% 27,0% 26,9% 

      baltkrievi 3,6% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 

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

      poļi 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 

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

      citas tautības 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,5% 

      neizvēlēta 1,1% 1,3% 1,5% 1,7% 1,7% 

NODARBINĀTĪBA 
 
Pēc CSP datiem 2012.gadā Ventspils pilsētā pamatdarbā bija nodarbināti 14,3 tūkst. strādājošo. Salīdzinot ar 
2011. gadu, nodarbināto skaits pamatdarbā samazinājies par 1.8 tūkstošiem jeb par 11%. Privātajā sektorā 
nodarbināti 2/3 Ventspils pilsētā strādājošo. 
 
Pēc CSP datiem lielākais Ventspils pilsētas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 2012.gadā bija nodarbināts 
transporta nozares uzņēmumos (23,3%). Rūpniecības uzņēmumos tika nodarbināti 15,4% pilsētā strādājošo, 
tirdzniecības uzņēmumos - 14,4% un būvniecības uzņēmumos – 11,1%.  
 

Datu avoti – CSP, PMLP 
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Nodarbināto skaita īpatsvars pamatdarbā sadalījumā pa nozarēm (NACE 2.red.) Ventspilī 

* Bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā  

Datu avots – NVA 

1.att. 

Kopš 2002.gada pamatdarbā nodarbināto skaits rūpniecībā Ventspils pilsētā ir pieaudzis 1,5 reizes, t.i. no 
1429 līdz 2212 darbiniekiem 2012.gadā.  
 
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) apkopotie statistiskie dati liecina, ka bezdarba līmenis 
Ventspils pilsētā uz 2013.gada 31.decembri ir 8,2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem jeb 1431 
persona. Salīdzinot ar 2012.gada beigām, bezdarbnieku skaits samazinājis par 19 cilvēkiem. Bezdarba 
līmenis Ventspilī ir zem vidējā Latvijas līmeņa, kā arī zemāks nekā Kurzemes reģionā kopumā un Liepājā.  

Bezdarba līmenis* pārskata perioda beigās Latvijā un Ventspilī 2010.-2013.gadā un uz 02.06.2014. 

2.att. 

Datu avots – CSP dati 
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Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Latvijā un republikas pilsētās 2013.gadā, LVL/mēnesī  

3.att. 

Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus Ventspils pilsētā, 
laika periodā no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada novembrim Ventspils pilsētas dome piedalās Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanā (Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/
IPIA/NVA/001). 2013.gadā Ventspils pilsētas dome katru mēnesi nodrošina 70 pagaidu darba vietas. 
2013.gadā projekta ietvaros norīkotie 326 bezdarbnieki tika iesaistīti Ventspils pilsētas teritorijas 
labiekārtošanas darbos, bērnu, invalīdu un vecu cilvēku aprūpē. 
 
Kopš 2004.gada Ventspils pilsētas pašvaldība finansiāli atbalsta skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos. Lai 
palīdzētu sociālās atstumtības riska skolēniem iegūt darba pieredzi, apgūt darba pamatprasmes, kā arī uzlabot 
savu finansiālo stāvokli, 2013.gada vasaras brīvlaikā, pateicoties darba devēju atsaucībai, dažādos darbos tika 
iesaistīti 297 Ventspils pilsētas skolu jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Galvenokārt, jaunieši tika 
iesaistīti palīgdarbos tirdzniecības un tūrisma nozares uzņēmumos. 
 
Iedzīvotāju materiālā labklājība ir svarīgs tautas attīstības aspekts. Priekšnosacījumi strādājošo ienākumu 
kāpumam ir uzņēmējdarbības attīstība un jaunu labi apmaksātu darba vietu radīšana.  
 
Saskaņā ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) datiem, 2013.gadā Ventspils pilsētā 
vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sasniedza LVL 504 mēnesī, ieņemot 1.vietu starp republikas pilsētām. 
Salīdzinot ar 2012.gadu tā ir palielinājusies par LVL 17 jeb 4%. Atalgojuma līmeņa ziņā secināts, ka Ventspils 
pilsētā darba ņēmējiem un pašnodarbinātiem vidēji maksā LVL 504 jeb 15% virs valstī vidējā atalgojuma  
LVL 440, Jūrmalā (LVL 503 jeb 14%), Rīgā (LVL 488 jeb 11%), Valmierā (LVL 451 jeb 3%) un Jelgavā (LVL 
450 jeb 2%). Zemākie atalgojumi ir Liepājā (LVL 398), Jēkabpilī (LVL 383), Rēzeknē (LVL 380) un Daugavpilī 
(LVL 376).  

Datu avots – VSAA 
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EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS 

Ventspils osta 

Ventspils osta ir visa gada garumā neaizsalstoša osta, kura atrodas Latvijas ziemeļrietumu daļā pie Ventas 
upes ietekas Baltijas jūrā. Pēc pārkrauto kravu apjoma Ventspils brīvosta ir viena no vadošajām ostām Baltijas 
jūrā. Kopš 1997. gada Ventspils brīvosta ir brīvā ekonomiskā zona, kas dod iespēju uzņēmumiem iegūt 
ievērojamus nodokļu atvieglojumus un tādējādi rada labvēlīgu vidi investīcijām. Ventspils brīvostas kopējā 
teritorija sasniedz 2623,9 ha (zeme — 2358 ha, ūdeņi — 265,9 ha) un tajā ir izvietojušies gan ar ostas 
darbību saistītu, gan arī daudz dažādu rūpniecisko-industriālo uzņēmumu. Ostā ir 53 piestātnes (kopējais 
piestātņu garums 11 012 metri), ostas termināļos tiek pārkrautas tādas kravas kā naftas produkti, jēlnafta, 
šķidrie ķīmiskie produkti, ogles, dažādi metāli, minerālmēsli, kokmateriāli, graudaugi, konteineri un dažādas 
ģenerālās kravas. Kopš 2000. gada osta aktīvi ir iesaistījusies konteineru un prāmju satiksmes attīstīšanā un 
šobrīd Ventspils brīvosta apkalpo divas regulārās prāmju līnijas. 

 Ventspils ostā 2013.gadā nosūtīto kravu apjoms sasniedza 26.8 milj. tonnu, savukārt, saņemto kravu 
apjoms sasniedza 2 milj. tonnu. Ventspils brīvostas pārkrauto kravu apjoms 2013.gadā sasniedza 28.8 milj. 
tonnu. Vislielāko apgrozījumu ar 15,6 miljonu tonnu Ventspils ostā sasniedza naftas produkti, ar 7,5 miljonu 
tonnu seko ogles. Jāatzīmē, ka Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstībā 2013.gadā tika ieguldīti vairāk 
nekā 26 miljoni lati. Pēc nodarbināto skaita un nodokļu iemaksām Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā 
pilsētas nozīmīgākā nozare joprojām ir „Transports un uzglabāšana”. 

 

Apstrādes rūpniecība Ventspils pilsētā 

Lai arī pēc nodarbināto skaita un veikto nodokļu iemaksām Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā, pilsētas 
nozīmīgākā ekonomikas nozare joprojām ir „Transports un uzglabāšana”, ilgtermiņā visdinamiskāk augošā 
nozare no 2004. gada (kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā), ir „Apstrādes rūpniecība”. 

Pēc CSP datiem 2013.gadā Ventspils pilsētā saražota apstrādes rūpniecības produkcija par 91,5 milj. LVL.  

Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības izlaides īpatsvars Latvijas apstrādes rūpniecības izlaides kopsummā 
2013.gadā veidoja 2,2% (2002.gadā – 0,3%). 2013.gadā pēc apstrādes rūpniecības apjoma republikas pilsētu 
grupā Ventspils pilsēta ierindojās sestajā vietā aiz Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Valmieras un Jelgavas.  
2013.gadā Ventspilī saražotā apstrādes rūpniecības produkcija realizēta 109,0 milj. LVL apmērā.  

Saskaņā ar CSP datiem 2013.gadā eksporta īpatsvars ir 86% no Ventspils pilsētā realizētajām pašražotajām 
precēm. Savukārt, vietējā tirgū realizēto pašražoto preču īpatsvars ir 14%. 
 Par lielākajām apstrādes rūpniecības nozarēm Ventspilī uzskatāmas šādas nozares: metālapstrāde, 
mašīnbūve, kokapstrāde un elektronika. Bez tam apstrādes rūpniecības sektorā ietilpst pārtikas produktu 
ražošana, tajā skaitā, zivju pārstrāde, naftas un ķīmijas pārstrāde, plastmasas izstrādājumu ražošana.  
Pēc nodarbināto skaita un nodokļu iemaksām Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā „Apstrādes rūpniecība” 
nozare ir pilsētas otrā nozīmīgākā ekonomikas nozare. 
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Uzņēmumi Ventspils pilsētā  

Saskaņā ar CSP datiem 2012.gadā Ventspils pilsētā tirgus sektorā bija 1998 ekonomiski aktīvās statistikas 
vienības – 923 komercsabiedrība, 225 individuālie komersanti, 15 zemnieku un zvejnieku saimniecības un 835 
pašnodarbinātās personas. Bez tam pilsētā darbojās arī 169 fondi, nodibinājumi, biedrības, 4 valsts budžeta 
iestādes un 10 pašvaldības budžeta iestādes (piezīme: saskaņā ar CSP izmantoto metodiku, kā iestādes 
klasificētas: 10 Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes, 2 Ventspils novada pašvaldības iestādes, kā arī 
Ventspils pilsētas un Ventspils novada vēlēšanu komisijas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiski aktīvo statistikas vienību sadalījumā pēc juridiskā statusa dinamikas analīze liecina, ka Ventspils 
pilsētā pa gadiem visstraujāk palielinās pašnodarbināto personu skaits. Jāatzīmē, ka ne vienmēr tas nozīmē 
ekonomiskās aktivitātes palielināšanos, bet reizēm tas ir saistīts ar līgumattiecību starp darba devēju un darba 
ņēmēju izmaiņām.  

2012.gadā Ventspils pilsētā pēc lieluma 1,7 tūkstoši jeb 89% vienību ir klasificējamas kā mikro vienības un to 

skaits palielinās visstraujāk. 8% ir mazie uzņēmumi, 2% - vidējie un 1% ir lielie uzņēmumi. Ņemot vērā 

nodarbinātības rādītājus, Ventspils pilsētā kopumā ir lielāka vidējo un lielo uzņēmumu loma. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar CSP datiem Ventspils pilsētā 2012.gadā tirgus sektora ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits 
uz 1000 iedzīvotājiem ir 53 vienības, salīdzinājumā ar vidējo valstī (74) un Kurzemes reģionā (67) tas ir 
zemāks.  

Ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību sadalījums pa grupām Ventspils pilsētā 2005.gadā un 2012.gadā 

4.att. 

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienību īpatsvars sadalījumā pa lieluma grupām (nodarbināto 

skaits) Ventspils pilsētā 2005.gadā un 2012.gadā   

8.att. 

Datu avots – CSP dati 

5.att. 

Datu avots – CSP dati 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Lursoft apkopotie dati liecina, ka 2013.gadā Ventspils pilsētā Komercreģistrā un Uzņēmumu reģistrā reģistrēti 
147 jauni uzņēmumi. Tas ir 2011.gada līmenī. 2013.gadā likvidēts 101 uzņēmums, kas ir par 34 uzņēmumiem 
vairāk nekā 2012.gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēdējo gadu laikā Ventspilī arvien pieaug iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte un ekonomiski aktīvo uzņēmumu 
skaits. Tā Ventspils ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits no 900 uzņēmumiem 2005.gadā ir pieaudzis līdz 
1148 uzņēmumiem 2012.gadā.  

Saskaņā ar CSP datiem 2012.gadā Ventspils pilsētā pēc skaita visvairāk ir tirdzniecības un sadzīves remonta 
uzņēmumu (341 jeb 17% no kopējā tirgus sektora ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām). Lielākā daļa 
Ventspils uzņēmumu ir privāta kapitāla uzņēmumi un tikai mazāk par 1% uzņēmumu ir ar valsts vai 
pašvaldības kapitālu.  

Komercreģistrā un Uzņēmuma reģistrā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits Ventspilī 2010.-2013.gadā 

6.att. 

Datu avots – Lursoft datu bāzes dati uz 2014.gada 5.maiju 

Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības Ventspils pilsētā  

sadalījumā pa nozarēm (NACE 2.redakcija) 2005.gadā un 2012.gadā 

7.att. 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Viena no pašvaldību autonomajām funkcijām, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, ir sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu.  

Viens no svarīgākajiem pašvaldības uzdevumiem ir mazināt pilsētas atkarību no vienas tautsaimniecības 
nozares, tāpēc liela uzmanība tiek pievērsta pasākumiem, kas veicina uzņēmējdarbības dažādošanu pilsētas 
teritorijā. Īpaša uzmanība pievērsta jaunu darbavietu radīšanai „Apstrādes rūpniecība” nozarē.  

2013.gadā sekmīgi turpina strādāt iepriekšējos gados Ventspilī darbību uzsākušie uzņēmumi – SIA „Diana 
Sveces” (170-220 strādājošo), SIA „Kurzemes granulas” (ap 40), stiklšķiedru konstrukcijas ražošanas 
uzņēmums SIA „Ventspils Andren” (ap 20), SIA „Ventspils elektronikas fabrika” (ap 100), SIA „Froli Baltic” (ap 
25), SIA „Bio-Venta” biodīzeļa ražošanas rūpnīca (ap 60), komunālo automašīnu ražotājs SIA „Bucher 
Schoerling Baltic” (ap 190), sieviešu apakšveļas šūšanas uzņēmums „Textile 4U” (ap 15), SIA „Malmar Sheet 
Metal” (ap 100), kā arī SIA „Ventspils metināšanas rūpnīca” (ap 90). 

Turpinot attīstīt rūpniecisko sektoru, 2013.gada maijā tika atklāta SIA „EuroLCDs” šķidro kristālu displeju 
rūpnīca, bet aprīlī – SIA „Heimdal Skonto Latvija” māju moduļu ražotne. 2013.gadā caur Ventspils ostu 
eksportēti 177 Ventspils ražotnē tapušie māju moduļi.  

2014.gadā turpinās hidraulisko savienojumu ražotnes „Hydraulic Bauteile Baltic” būvniecība un drīzumā 
sāksies ES fondu līdzfinansēta divu jaunu rūpniecisko ēku būvniecība (Elektronikas centrs un Tehnoloģiju 
centrs). 

2014.gada februārī tika atklāts jaunuzbūvētais Ventspils brīvostas sauskravu terminālis. Šobrīd tajā 
kokmateriālu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumus sācis sniegt SIA „Ventplac”. 

Lai sniegtu mērķtiecīgu atbalstu biznesa ideju autoriem, 2012.gada decembrī Ventspils pilsētas dome ir 
atbalstījusi finansējuma piešķiršanu „Ideju Studijas” Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā ilgtspējai. „Ideju 
studiju” ir iespējas bez maksas katram biznesa idejas autoram ekspertu vadībā veikt sava plānotā biznesa 
izpēti, analīzi un izstrādāt darbības plānu. VATP Ideju Studijas konsultanti 2013.gadā sniedza 193 

konsultācijas biznesa ideju autoriem, tai skaitā 37 specializētās konsultācijas. Ar 21 ideju autoru VATP 
noslēdza sadarbības līgumus par padziļinātu konsultāciju sniegšanu. Padziļināto konsultāciju sniegšanas 
rezultātā 2013.gadā izveidoti 5 uzņēmumi, bet viena persona ir saimnieciskās darbības veicējs. Kopumā šajos 
uzņēmumos tiek nodarbināti 13 darbinieki. 

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu un faktisko nomaksāto nodokļu īpatsvars Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā 

sadalījumā pa nozarēm 2013.gadā 

Datu avots – CSP dati, Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļas dati, Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas dati 

8.att. 
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Pašvaldības darbība 2013. gadā 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

  

PĀRVALDE 

Ventspils pilsētas pašvaldība Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo 
pārvaldi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. 

Pašvaldības izpildvaras (pašvaldības pārvaldes) funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodrošina 
Ventspils pilsētas dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas domes nolikumu, 
2013. gadā nodrošināja 13 ievēlētie deputāti, domes vadība un pašvaldības struktūrvienības. Ventspils 
pilsētas domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2013.gada 1.jūnijā.  

2013. gadā notikušas 22 Ventspils pilsētas domes sēdes, kurās pieņemti 229 lēmumi un 41 saistošie 
noteikumi. Lēmumu izskatīšanas un izvērtēšanas procesā piedalījās 4 pastāvīgās komitejas, 27 komisijas un 2 
padomes.  

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 pārvalde; 

 Ventspils muzejs; 

 Ventspils bibliotēka; 

 Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs; 

 Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests; 

 Komunālā pārvalde; 

 Ventspils pilsētas pašvaldības policija; 

 Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde; 

 Ventspils Digitālais centrs. 

 
Pašvaldībā ir izveidota Ventspils pilsētas bāriņtiesa, kas darbojas Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta 

pārraudzībā, izņemot tās darbību Bāriņtiesu likumā noteiktās kompetences ietvaros.  

 

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZPILDE 

 Ieņēmumi 

2013. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie ieņēmumi ir  31,7 miljoni latu, kas ir 
98% apmērā no gada plāna. No kopējiem ieņēmumiem 28,9 miljoni latu (91%) ir pamatbudžeta ieņēmumi, 
bet 2,7 miljoni latu (9%) speciālā budžeta ieņēmumi. 

Kopsavilkuma informācija par pašvaldības budžeta izpildi 2012. un 2013.gadā sadalījumā ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem pievienota šī Publiskā pārskata 1.pielikumā, bet turpmāk dots detalizētāks 2013.gada 
budžeta ieņēmumu un izdevumu izklāsts. 
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Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2013.gadā, milj.latu  

9.att. 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 

2013. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžetā saņemti ieņēmumi kopsummā 28,99 miljonu latu 
apmērā. No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 69 % (20 miljoni latu) veido nodokļu ieņēmumi 
(iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma (par zemi un ēkām) nodoklis un azartspēļu nodoklis), 
kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem, pašvaldības nodevas, valsts budžeta mērķdotācijas un citi ieņēmumi. Pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumu struktūra dota 9.attēlā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvenie pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 

  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

2013. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumos saņemti 17.4 milj.latu, kas par 4,6 % pārsniedz gada 
plānu (16.6 milj.latu) un ir tas par 6% vairāk kā 2012.gadā. No kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumiem 55 % jeb 9,7 milj.latu veido ieņēmumi, kurus Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā 
esošie darba devēji tieši pārskaita Ventspils pilsētas domes budžetā, bet 45% jeb 7,7 milj.latu saņemti no 
Valsts kases sadales konta atbilstoši valsts normatīvajos aktos Ventspils pilsētai noteiktajam īpatsvara 
koeficientam kopējos caur Valsts Kases sadales kontu sadalāmajos nodokļa ieņēmumos. 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā saņemts 2,5 milj.latu apmērā, par 9% pārsniedzot gada plānu. Šī 
nodokļa īpatsvars pamatbudžeta kopējos ieņēmumos veido 8% un salīdzinājumā ar 2012. gadu nodokļa 
ieņēmumi palielinājušies par 4 %.  

Nodokļa ieņēmumu lielāko daļu veidoja nodoklis par zemi, kas tika iekasēts 1,2 milj.latu apmērā (48%), 
nodoklis par ēkām un inženierbūvēm saņemts 1 milj.latu (41%), bet par mājokli 0,3 milj.latu (10%) apmērā. 

2013.gadā pašvaldība izdeva saistošos par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību, nosakot, ka 
nodokļa par zemi apmērs 2013.gadā nepārsniedz 2012.gadā aprēķināto nodokli vairāk kā par 25 %, ar nodokli 
netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas (izņemot garāžas), kā arī paaugstināta nodokļa likme 3% apmērā no 
īpašuma kadastrālās vērtības tika piemērota vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 
būvēm.  

Pašvaldība 2013.gadā piešķīrusi šādus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus: 

 likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktos atvieglojumus 50% no gadam aprēķinātās 

nodokļa summas, kopsummā 8,2 tūkstošus latu, saņēmusi 171 politiski represētā persona; 

 pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, piešķirti šādi nodokļa atvieglojumi : 

-  36,4 tūkstoši latu piešķirti 13 fiziskām un juridiskām personām par nekustamo īpašumu, kas tiek 
izmantots saimnieciskās darbības veikšanai noteiktās jomās (tai skaitā, par īpašumiem, kas tiek izmantoti 
viesu izmitināšanas pakalpojumiem, publiski pieejamo sporta infrastruktūru, īpašumiem, ko izmantoto kino 
publiskai demonstrēšanai un pašvaldības deleģētu kultūras funkciju nodrošināšanai u.c.). 

- 23,7 tūkstoši latu - 1617 trūcīgām un maznodrošinātām personām par dzīvošanai izmantoto 
nekustamo īpašumu; 

 

 

 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis

17,4 milj.Ls

60%

Nekustamā īpašuma 

nodoklis

2,5 milj.Ls
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Azartspēļu nodoklis

0,1 milj.Ls

0,3%

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma

0,2 milj.Ls

0,7%

Transferti un 

ārvalstu finanšu 

palīdzība

6,1 milj.Ls

21,1%

Maksas pakalpojumi 

un citi pašu 

ieņēmumi

2,2 milj.Ls

7,6%

Pārējie ieņēmumi

0,49 milj.Ls

1,7%

Datu avots : Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
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  - 3,2 tūkstoši latu - 73 personām ar 3 un vairāk bērniem par dzīvošanai izmantoto 
nekustamo īpašumu kopsummā 

Saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" Ventspils 
brīvostā strādājošajiem 16 licencētajiem komersantiem piešķirtas nodokļa atlaides 80% apmērā no taksācijas 
gadam aprēķinātā nodokļa, kas kopā veido 776 tūkstošus latu. 

 

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi  

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldības nodevas, soda naudas, ieņēmumi no 
pašvaldības kapitāla izmantošanas, pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas un citi dažādi 
nenodokļu ieņēmumi 2013. gadā saņemti 0,67 milj.latu apmērā, bet budžeta iestāžu ieņēmumi (galvenokārt 
maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi) iekasēti 2,2 milj.latu apmērā. 

Saņemtie valsts budžeta transferti un pārējais valsts un ārvalstu finansējums 

Pašvaldības 2013. gada  budžetā dažādu valsts budžeta transfertu veidā un maksājumos saņemts finansējums 
6,1 milj.latu  apmērā, kas veido 21% no kopējiem pamatbudžeta gada ieņēmumiem. No šiem līdzekļiem 
3,87 milj.latu saņemti kā finansējums noteiktam mērķim (galvenokārt, izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku atalgojumam un uzturēšanas izdevumiem), bet 2,2 milj.latu saņemti Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto investīciju un citu projektu un pasākumu finansēšanai. 

 

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz izdevumu segšanu 
no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem un ja pašvaldība ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar 
norādītu mērķi vai bez tā. Speciālā budžeta ieņēmumi ir izlietojami konkrētu mērķu un pasākumu realizācijai. 

2013. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības speciālajā budžetā kopā saņemti 2,7 miljoni latu. Būtiskāko 
ieņēmumu daļu veido pašvaldības autoceļu fondā ieskaitītā valsts budžeta mērķdotācija ielu ikdienas 
uzturēšanai, kas saņemta 617 tūkstošu latu apmērā (t.i. par 17% vairāk kā 2012.gadā).  

Dabas resursu nodoklis 2013.gadā saņemts 94.6 tūkstoši latu apmērā, kas ir par 8% vairāk kā iepriekšējā 
gadā (saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžetā tiek ieskaitīti 60 % no dabas resursu nodokļa par 
dabas resursu ieguvi vai vides piesārņošanu). 

Ostu maksu atskaitījumos pārskata gadā pašvaldības speciālajā budžetā saņemti 965 tūkstoši latu. Šie līdzekļi 
saskaņā ar „Likumu par ostām” izmantojami ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstībai. 

Saņemto juridisko un fizisko personu ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ar noteiktu izlietojuma mērķi 
pašvaldības budžetā 2013.gadā saņemti 1 miljona latu apmērā, kas ir 37% no kopējiem speciālā budžeta 
ieņēmumiem. 
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Pašvaldības kopbudžeta izdevumu struktūra (pa ekonomiskajām kategorijām) 2013.gadā, milj.latu  

10.att. 

KOPBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PA BUDŽETU VEIDIEM 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 

2013. gadā no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi apgūti 32,6 milj.latu apmērā, kas ir 92% no kopējiem 
pašvaldības izdevumiem. No šiem līdzekļiem tiek nodrošināta 10 pašvaldības iestāžu funkciju realizēšana, kā 
arī plānoto pasākumu un programmu realizācija.  

No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 19% jeb 6,2 milj.latu novirzīti infrastruktūras attīstībai, 
kapitālajiem remontiem un iegādēm.  

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu Latvijas pašvaldību finansēšanai Ventspils pilsēta 2013. gadā 
iemaksāja 2,25 milj.latu.  

2013.gadā pašvaldība uzsākusi realizēt vai realizējusi 16 investīciju projektus ar piesaistīto valsts un 
ārvalstu finansējumu par kopējo summu 3,49 milj.latu apmērā, no kuriem 0,89 milj.latu (25%) ir 
piesaistītais valsts un ārvalsts finansējums, 2,4 milj.latu (69%) ir piesaistītie kredītresursi (no Valsts Kases) 
un 0,2 milj.latu (6%) - pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi. 

 

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 

No speciālā budžeta līdzekļiem 2013. gadā izlietoti kopsummā 2.8 milj.latu – galvenokārt pilsētas 
infrastruktūras attīstībai un pilsētai nozīmīgu pasākumu un projektu finansēšanai. 

 

KOPBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM 

2013.gadā pašvaldības kopbudžeta izdevumu lielākā daļa tradicionāli novirzīta izglītības nozarei (30% jeb 
10,59 milj.latu)  un  teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (25% jeb 8,81 milj.latu). Izdevumi 17% apmērā 
izlietoti nozarei „Atpūta un kultūra” (t.sk. sports), bet pārējo nozaru īpatsvars 2013.gada budžeta izdevumos 

veido 28% (skat.11.attēlu).  Tālākais apraksts pa nozarēm attiecināms uz Ventspils pilsētas pašvaldības 
2013.gada budžeta izdevumiem pirms budžeta iestāžu savstarpējo darījumu konsolidācijas Ls 20 785 apmērā. 

 

 

 

 

 

 

*t.sk. maksājumi izlīdzināšanas fondā, sociālie pabalsti, citi transferti 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

 Izdevumi 
 
2013. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie izdevumi veido 35,5 milj.latu, kas ir 
par 5% mazāk nekā 2012. gadā. Kopbudžeta izdevumu sadalījums pa galvenajām izdevumu kategorijām dots 

Atlīdzība

11,25 milj.Ls

32%

Preces un 

pakalpojumi

8,29 milj.Ls

23%Pamatlīdzekļu 

iegādes

0,75 milj.Ls

2%

Kapitālais 

remonts, 

būvniecība

6,62 milj.Ls

19%

Procentu 

izdevumi

0,03 milj.Ls

0,1%

Subsīdijas un 

dotācijas, 

transferti *

8,52 milj.Ls

24%
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11.att. 

 

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE 

 

Izglītības pārvalde ir pašvaldības iestāde, kas ietver 10 vispārizglītojošās skolas, 10 pirmsskolas izglītības 
iestādes un 3 ārpusskolas iestādes. Administrācijas un iepriekšminēto struktūrvienību darbības nodrošināšanai 
un izvirzīto uzdevumu izpildei 2013. gadā izlietoti 10,1 milj.latu (salīdzinājumā ar 2012. gadu samazinājums 
par 5%), tai skaitā, no 5,6 milj.latu ir pašvaldības finansējums mācību iestāžu uzturēšanai un kapitālajiem 
izdevumiem, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības pedagogu darba samaksai; 
47,3 tūkst.latu – kredītlīdzekļi investīciju projektu realizācijai; 3,58 milj.latu - valsts mērķdotācijas pamata, 
vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku un daļējai interešu izglītības darbinieku atlīdzībai, 
specializētās pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” uzturēšanai, mācību literatūras iegādei, brīvpusdienām 1. 
un 2. klašu skolniekiem, kā arī dažādu investīciju un izglītības projektu un pasākumu  realizācijai; 
22,7 tūkst.latu - ārvalsts finansējums investīciju projektu realizācijai; 848,3 tūkst.latu - iestādes maksas 
pakalpojumi (galvenokārt, vecāku maksas audzēkņu un skolēnu ēdināšanu); 3,05 tūkst.latu – ziedojumi un 
dāvinājumi. 

Pašvaldības izdevumi 2013.gadā sadalījumā pa izdevumu veidiem, milj.latu 

Vispārējie valdības 

dienesti, 

t.sk.maksājumi 

pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas 

fondā

3,5 milj.Ls

10%

Sabiedriskā kārtība 

un drošība

1,19 milj.Ls

3%

Ekonomiskā 

darbība

2,31 milj.Ls

7%

Vides aizsardzība

0,07 milj.Ls

0,2%

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana

8,81 milj.Ls

25%
Veselība

0,11 milj.Ls

0,4%

Atpūta un kultūra

6,03 milj.Ls

17%

Izglītība

10,59 milj.Ls

30%

Sociālā aizsardzība

2,85 milj.Ls

8%

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 



 

 19 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Galvenie notikumi 2013. gadā  

 

2013./2014. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošās skolās mācības uzsāka 4 199 audzēkņi, kas ir par 
9 audzēkņiem mazāk kā iepriekšējā mācību gadā (4 208 audzēkņi). Dienas skolās klašu piepildījums (bez 
speciālajām klasēm) ir vidēji 22 audzēkņi klasē. 

Pirmsskolas izglītības iestādes 2013./2014. mācību gadā apmeklē 1 773 audzēkņi – par 13 audzēkņiem vairāk 
kā iepriekšējā mācību gadā (1 760). Nodarbības tiek nodrošinātas 91 grupai ar vidēji 19 bērniem grupā. 
Obligātajā 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanā skolai ir iesaistīti 845 audzēkņi.  

 

Interešu izglītība 

2013./2014. mācību gadā 2 027 audzēkņi iesaistījušies interešu izglītības nodarbībās vispārizglītojošās skolās 
– mākslinieciskajā jaunradē, sportā, mācību priekšmetu padziļinātā apguvē. Tradicionālajā Mākslas skolas 
organizētajā „zaļajā praksē” piedalījās 132 audzēkņi, „Skrunda 2013” apmeklēja 147 audzēkņi, bet sporta 
skolas „Spars” organizēto nometni - 850 audzēkņi. Ar Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu un 
pateicoties darba devēju atsaucībai, dažādos darbos šovasar tika nodarbināti 305 audzēkņu vecumā no 13-18 
gadiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kam kopumā no pašvaldības budžeta izlietoti līdzekļi 
52,3 tūkst.latu apmērā. 
Ventspils Jaunrades namā 2013./2014. mācību gadā 6 programmās (59 apakšprogrammās) darbu uzsāka 118 
grupas ar 1 649 audzēkņiem. Tikušas atvērtas 5 jaunas apakšprogrammas: vokālā studija "Šokolāde", 
mūzikas studija, leļļu teātra studija, datorspēļu programmēšanas studija un tehniskās jaunrades klubs "Nāc 
pie puikām!". 
Jaunrades nama digitālo planetāriju un saules novērojumu observatoriju 2013.gadā apmeklējuši vairāk kā 
20 760 interesenti: skolēni, Ventspils iedzīvotāji, tūristi. 965 Ventspils skolēni fizikas un dabaszinību stundu 
ietvaros planetāriju izmantojuši bez maksas. 
Mākslas skolas nodarbības 2013./2014.mācību gadā apmeklē 188 audzēkņi. No tiem 147 audzēkņi apgūst 
profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, bet 41 audzēknis mācās sagatavošanas klasēs.  
Sporta skola „Spars” ir profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde ar licencētām un akreditētām 
programmām, kurā 2013./2014.mācību gadā 10 sporta veidos nodarbojas 1 049 audzēkņi. Sporta skolas 
„Spars” darbības nodrošināšanai 2013. gadā kopumā izlietoti Ls 648 113, kas, salīdzinot ar 2012. gadu, 
palielinājušies par 17%. Vidējās izmaksas uz vienu sporta skolas „Spars” audzēkni 2013. gadā veido Ls 618. 

2013. gadā Sporta skolas audzēkņi izcīnījuši 48 Latvijas Republikas jaunatnes, junioru, pieaugušo čempionu 
titulus. Eiropas un Pasaules pieaugušo un junioru čempionātos startējuši 33 sporta skolas „Spars” audzēkņi. 
Swedbank Latvijas jaunatnes basketbola līgā U-17 zēni un U-16 zēni izcīnījuši 1. vietu Latvijā. Latvijas 
Jaunatnes vasaras olimpiādē sporta skolas „Spars” audzēkņi palīdzēja Ventspils pašvaldībai iegūt 5. vietu 
kopvērtējumā. 

 

Rīcības programma darbam ar apdāvinātiem bērniem 

Programmas īstenošana tika uzsākta 2011./2012.mācību gadā darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem un to pilnībā finansē pašvaldība. Programma ietvaros 
2013./2014.mācību gadā : 

 pirmskolas izglītības iestādēs turpinās iepriekšējā mācību gadā uzsāktā pašu pedagogu izstrādātā 

projekta „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām” īstenošana. 
Projektā iesaistījušies vidējā vecuma (4 - 5 gadi) bērnu grupu 964 audzēkņi. Projekta mērķis ir 
sagatavot pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņus pamatizglītības sekmīgai uzsākšanai, būtisku 
uzmanību veltot viņu individuālo spēju attīstībai. Ar Ventspils pilsētas domes atbalstu Ventspils 
pirmsskolas izglītības iestāžu materiālā bāze tiek papildināt ar attīstošajām spēlēm, dabas izpētes 
ierīcēm bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstībai. 

 177 Ventspils vispārizglītojošo skolu 4.-6.klašu audzēkņi divas reizes mēnesī apmeklē radošo spēju 

un intelekta attīstības skolas „Gudrinieks” nodarbības, kuras vada un programmu izstrādā 13 
matemātikas un dabaszinātņu pedagogi. Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par 
procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo 
un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, 
mācās izteikt un aizstāvēt savu viedokli, attīsta prasmes sadarboties. Nodarbības tiek organizētas tā, 
lai katrā no tām būtu dažāda veida izziņas darbības. Tiek izmantotas mācību filmas, teksta analīze, 
radošās spēles, pārrunas, individuāls darbs, darbs grupās un pāros.  

 1.ģimnāzijā vidusskolas posmā ir izveidotas 10.-12. klases, kuru audzēkņi padziļināti apgūst fiziku, 
bioloģiju un ķīmiju. Programmas mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas un prasmes dabaszinātņu 
un matemātikas priekšmetos, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā, rosināt 
pētnieciskajai darbībai.  

Programmas īstenošanai – gan pirmsskolas, gan sākumskolas, gan 1.ģimnāzijas vidusskolas posmam 
2013.gadā ir izlietoti līdzekļi 41,3 tūkst.latu apmērā. 
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Rīcības programma mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils pilsētas 
vispārizglītojošās skolās 

2013.gadā iesākta rīcības programma mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils pilsētas 
vispārizglītojošās skolās. Programma paredzēta, lai paātrinātu jaunu apmācības metožu ieviešanu 
vispārizglītojošās skolās un padarītu efektīvāku tradicionālo apmācības metožu izmantošanu, praksē 
nodrošinātu uz skolēnu centrētu mācību procesu, panāktu skolotāja tiešā darba (mācīšanas) uzlabošanu, kā 
arī aprīkotu skolas atbilstoši jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasībām. 2013.gadā 
programmā noteikto mērķu īstenošanai ieguldīti pašvaldības līdzekļi 202,1 tūkst.latu apmērā, tai skaitā: 

 Sadarbībā ar Latvijas Universitātes speciālistiem veikti pedagogu darba efektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi (vērotas 172 stundas; novadīti 29 dažādi semināri skolu pedagogiem, skolu direktoriem un 
direktoru vietniekiem; intervētas skolu vadības komandas; apstrādāti vēroto stundu, interviju un skolu 
dokumentos iegūtie dati;  izveidota potenciālo pedagogu ekspertu grupa;  izpētīti skolu plāni 
nākamajam mācību gadam, notikušas sarunas ar skolu vadītājiem par skolu prioritātēm.) 

 iegādāts multimediju aprīkojums 10 pirmsskolas izglītības iestādēm, 16 dokumentu kameru iegāde un 

32 multimediju aprīkojuma komplekti 10 skolām, aprīkojuma iegāde acu kabinetā pirmsskolas izglītības 
iestādē „Zvaigznīte” 2 grupām, kuras apmeklē izglītojamie ar redzes traucējumiem. 

 Veikti informācijas tehnoloģiju komunikāciju izbūves darbi 10 skolās 32 mācību kabinetos un 9 

pirmsskolas izglītības iestādēs 10 telpās - esošā datortīkla paplašināšana, tajā skaitā komutācijas 
skapju izvietošana, bezvadu datortīkla pieejas punktu izveide, multimediju projektoru un interaktīvo 
tāfeļu pieslēgumu vietu izveide, papildus kontaktligzdu izbūvi elektrotīklā, esošo (zaļo) tāfeļu un ar tām 
saistīto virsgaismu, tajā skaitā slēdžu pārvietošana, klases sienu atjaunošana un krāsošana. 

Citi no pašvaldības budžeta finansētie pasākumi un projekti 

 Sakarā ar samazināto valsts mērķdotācijas apjomu pedagogu atalgojumam pašvaldība arī 2013. gadā 

turpināja piešķirt papildus līdzekļus pedagogu atlīdzībai – sporta skolai „Spars” piešķirti 137 tūkst.latu 
(23,35 pedagoģiskām likmēm), Mākslas skolai 10,9 tūkst.latu (1,5 likmēm), Jaunrades namam 
16,4 tūkst.latu (3,30 likmēm) un 5 –6 gadīgo audzēkņu apmācībai 39,5 tūkst.latu. 

 2013.gadā Ventspils 1.ģimnāzija un 2.pamatskola turpināja darboties LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas „Valsts izglītības satura centra Inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolas” tīklā. Pašvaldība 
atbalstīja skolu iniciatīvu un līdzdalības finansēšanai iedalīja līdzekļus divu metodiķu likmju atlīdzības 
apmaksai šajās skolās. 

 2013.gadā tika pasniegtas Inovāciju fonda balvas 26 vispārizglītojošo skolu audzēkņiem par 

godalgotām vietām valsts un novada olimpiādēs un 16 pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu 
olimpiādēm. Par augstiem sasniegumiem mācību darbā (novērtējums „8”, „9”, „10” atestātā par vidējo 
izglītību) un valsts centralizētajos pārbaudes darbos nominācijā „Gada skolēns” tika pasniegtas 9 
balvas un 8 pateicības. Par augstiem skolu koru sasniegumiem Kurzemes reģiona koru skatēs 
apbalvojumus saņēma 9 skolu koru diriģenti. 2 pedagogi saņēma balvu „Gada skolotājs”. 

 Lai veicinātu sporta attīstību Ventspils pilsētā, 2013.gadā pašvaldība ir turpinājusi iesākto programmu, 

kuras ietvaros tikusi palielināta mēneša darba algas likme (no Ls 25 līdz Ls 90) sporta skolas „Spars” 
12 individuālo sporta veidu pedagogiem un 6 sporta spēļu pedagogiem, kuru audzēkņi sasnieguši 
augstus rezultātus sportā.  

 Sākot no 2013.gada, 3 vecākajiem treneriem (basketbols, vieglatlētika, vingrošana) piešķirts papildus 

pašvaldības finansējums atalgojumam Ls 120 mēnesī uz vienu treneri. 

 Lai sekmētu pedagoģisko darbinieku augstākās izglītības apguvi, 2013. gadā pašvaldība atbalstījusi 

mācību maksas kompensēšanu par iepriekšējo mācību gadu 38 Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 
pedagogiem, kuri mācās augstākās izglītības iestādēs katram pirms nodokļu nomaksas Ls 433 apmērā 
par pilnu mācību gadu un Ls 217 par nepilnu mācību gadu. 

 Lai nodrošinātu augstākus centralizēto eksāmenu rezultātus 12. klašu audzēkņiem matemātikas un 

latviešu valodas priekšmetos, minētie audzēkņi tiek dalīti divās apmācības grupās. Šim mērķim 

2013.gadā izlietoti pašvaldības līdzekļi 36.9 tūkst.latu apmērā. Salīdzinot 2012./2013.m.g. centralizēto 
eksāmenu rezultātus ar vidējiem eksāmenu rezultātiem valstī, gan latviešu valodā, gan matemātikā ir 
vērojams augstāks rezultāts. 

 Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, 2013./2014. mācību gadā 35 vispārizglītojošo 

skolu izglītojamie turpina apmeklēt nodarbības Jauno Ķīmiķu skolā. Nodarbību mērķis ir radīt labāku 
attiecīgā temata izpratni, iekļaujot nodarbību saturā jautājumus, kas netiek aplūkoti mācību stundās, 
kā arī, dot iespēju izglītojamiem vairāk darboties praktiski un apgūt ķīmiķim nepieciešamos darba 
paņēmienus. 

 Pašvaldība turpinājusi atbalstīt jaunu mācību grāmatu iegādi, lai Ventspils vispārizglītojošās skolās visi 

skolēni būtu pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām. Šim mērķim 2013. gadā tika izlietoti 
73,5 tūkst.latu , t.sk. valsts finansējums 34,3 tūkst.latu un pašvaldības finansējums 39,2 tūkst.latu 
apmērā. Rēķinot uz vienu vispārizglītojošās skolas audzēkni, mācību grāmatu iegādei pašvaldība 
2013.gadā finansējusi Ls 9,34, bet valsts - Ls 8,17. 
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 Pašvaldība līdzfinansējusi visu pilsētas skolu 1.un 2.klašu skolēnu brīvpusdienas, piešķirot papildus 

līdzekļus kopsummā 47,3 tūkst.latu.  Līdzfinansējums nepieciešams, jo no valsts budžeta šim mērķim 
piešķirtie līdzekļi 0,80 Ls/dienā 1 skolēnam ir nepietiekoši, lai segtu faktisko komplekso pusdienu cenu, 
kas noteikta Ls 1,20 apmērā.  

 Arī 3.-12.klašu audzēkņu komplekso pusdienu nodrošināšanai pašvaldību piešķīrusi finansējumu – līdz 

31.03.2013. – Ls 0,40 uz 1 audzēkni, sākot no 01.04.2013. Ls 0,50 uz vienu audzēkni - kopumā šim 
mērķim atvēlot 51,6 tūkst.latu  (komplekso pusdienu cena noteikta Ls 1,20 -1.-4.klašu skolēniem un 
Ls 1.40 - 5.-12.klašu skolēniem).  Jāatzīmē, ka no 2012.gada novembra, kad pašvaldība uzsāka 
līdzfinansēt skolēnu kompleksās pusdienas, līdz 2013.gada beigām, veselīga uztura normām atbilstošu 
komplekso pusdienu ēdāju skaits kopumā pieaudzis par 52% jeb 579 audzēkņiem. Vienlaikus 
pašvaldība turpina finansēt brīvpusdienas skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, šim 
mērķim 2013. gadā izlietojot līdzekļus 51,9 tūkst.latu. 

Pamatlīdzekļu atjaunošana un investīciju projekti 

 Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un klašu modernizācijai iegādātas iekārtas un 

mācību līdzekļi (intelektuālie īpašumi – datorprogrammas, datortehnika, elektroniskā kino un foto 
tehnika, apskaņošanas sistēma, projekcijas vadības sistēmas, mūzikas instrumenti, flīģelis, interaktīvās 
tāfeles, atskaņotāji, kopētāji) par kopsummā 151,2 tūkst.latu. Kā būtiskākās iegādes minamas: flīģelis 
Jaunrades namam, projektoru un multimediju tehnikas iegāde mācību procesa nodrošināšanai, sporta 
inventāra iegāde sporta skolai „Spars”. Mūzikas vidusskolas jubilejā pasniegts dāvinājums – mūzikas 
instrumenti kopumā 5 tūkst.latu apmērā. 

 2013. gadā pašvaldības izglītības iestādēs realizēti investīciju projekti un veikti remontdarbi 

849,3 tūkst.latu apmērā, t.sk., pašvaldības finansējums 802 tūkst.latu, investīciju projektu realizācijai 
piesaistītie kredītlīdzekļi 47,3 tūkst.latu apmērā.  

 Kā būtiskākie remontdarbi 2013.gadā pirmsskolas izglītības iestādēs minami – grupu telpu remonti 9 

grupās pirmsskolas izglītības iestādēs, lai bērnudārza audzēkņi  varētu uzturēties vizuāli pievilcīgā un 
mūsdienu prasībām atbilstošā mācību vidē. Veikti elektriskā apgaismojuma rekonstrukcijas un 
ugunsgrēka signalizācijas ierīkošanas 1.kārtas būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vienā 
korpusā. Lai nodrošinātu daudzveidīgas sporta nodarbības svaigā gaisā, izbūvētas sporta zonas ar 
mākslīgo segumu 8 pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās. 

 Savukārt, nozīmīgākie remontdarbi 2013.gadā skolās veikti 5.vidusskolā (iekšējā ūdensvada un 

kanalizācijas tīkla rekonstrukcijas 2.kārtas būvdarbi), 4.vidusskolā (sporta zāles grīdas slīpēšana un 
lakošana, skolas sporta zāles sienu un palīgtelpu remonts), Vakara vidusskolā (bibliotēkas telpu 
remonts), 2.pamatskolā (telpu remonts, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija virtuvē), 6.vidusskolā 
(zēnu mājturības un tehnoloģiju kabineta remonts).  Veikti arī ikgadējie telpu remonti 
vispārizglītojošajās, atjaunojot kopā 12 mācību klašu telpas. Izlases veidā veikti izglītības iestāžu 
fasāžu un jumtu remonti.  

 2013.gadā aktīvi ticis realizēts ERAF projekts „Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes profesionālās 

izglītības kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts”. Paredzēts, ka 2014./2015.mācību 
gadā Ventspils Tehnikuma audzēkņi mācības varēs uzsākt jaunā, modernā, profesionālās izglītības 
kompetences centram atbilstošā izglītības iestādē. Vienlaikus Projekta ietvaros tiks uzbūvēta jauna un 
mūsdienīga dienesta viesnīca 250 vietām.  
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VENTSPILS  AUGSTSKOLA 

 

Ventspils Augstskola (turpmāk – VeA) ir valsts augstskola, kas ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu tika 
dibināta 1997. gadā. Tās dibināšanas mērķis un galvenie darbības veidi ir izglītības un pētniecisko 
pakalpojumu sniegšana.  Laika periodā kopš VeA dibināšanas pašvaldība realizējusi mērķtiecīgu sadarbību, 
nodrošinot VeA ar nepieciešamajām mācību un studentu dienesta viesnīcas telpām, kā arī nepietiekošā valsts 
finansējuma dēļ ik gadu tiek sniegts finansiālu atbalsts, īpašu uzmanību veltot akadēmiskā un zinātniskā 
personāla piesaistei un attīstībai un ES fondu projektu īstenošanai. Kopš 2012.gada 10.februāra sadarbību 

regulē starp  Ventspils pilsētas pašvaldību un VeA noslēgtais sadarbības līgums, kur noteiktas galvenās 
sadarbības jomas, virzieni un sasniedzamie rezultāti. Kā vieni no būtiskākajiem notikumiem VeA darbībā 
2013.gadā atzīmējami: 

 Uz maksimālo termiņu – 6 gadiem tika akreditētas visas 12 VeA īstenotās studiju programmas, 

apliecinot programmu kvalitātes līmeni;  

 VeA tika reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā kā zinātniskā institūcija, kas kļuva iespējams, 

sasniedzot vienu no kritērijiem – zinātņu doktora skaitu augstskolā 50% apmērā no kopējā 
akadēmiskā personāla skaita. 

 Saskaņā ar „Latvijas Avīzes” veidoto Latvijas augstskolu reitingu, VeA atkārtoti tika atzīta par 

sesto  labāko augstskolu valsts dibināto augstskolu grupā (no 16 valsts augstskolām); 

 2013.gada nogalē saskaņā ar LR IZM Ziemeļvalstu Ministru padomes organizētās zinātnisko 

institūtu starptautiskās vērtēšanas rezultātiem, VeA Inženierzinātņu institūts „Ventspils 
Starptautiskais Radioastronomijas centrs” tika iekļauts 15 labāko vidū no 150 Latvijas 
zinātniskajām  institūcijām kā starptautiska zinātniska institūcija. 

2013.gadā pašvaldības sniedza VeA finansiālu atbalstu 427,7 tūkst.latu  apmērā, no tiem lielākā daļa – 
226,7 tūkst.latu novirzīta VeA personāla atbalsta programmām, lai nodrošinātu augsti profesionāla 
akadēmiskā un zinātniskā personāla piesaisti. 2013.gadā atbalstu atlīdzībai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
saņēma 40 darbinieks, kā arī tika piesaistīti 12 vieslektori. 

Ar mērķi nodrošināt esošā VeA personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, pašvaldība kopš 2012.gada piešķir 
finansējumu VeA mērķstipendiju programmai – stipendijām promocijas darba izstrādei un studijām 
doktorantūrā. 2013.gadā šādu atbalstu saņēma 10 darbinieki, kuru stipendijām tika izlietoti kopsummā 
50,6 tūkst.latu. 

Pašvaldība katru gadu sniedz atbalstu VeA mācību līdzekļu un grāmatu izdošanai – 2013.gadā tika izdotas 2 
zinātniskās monogrāfijas un 1 mācību līdzeklis, kam kopā izlietoti līdzekļi 2,8 tūkst.latu apmērā. 

Svarīga joma VeA sadarbībā ar pašvaldību ir pasākumu un mārketinga aktivitāšu organizēšanai, lai dažādos 
medijos un pasākumu laikā popularizētu studiju iespējas VeA, tādējādi nodrošināt jaunu studentu piesaisti. 
Šim mērķim 2013.gadā novirzīti 31,5 tūkst.latu 

Pašvaldība un VeA sekmīgi sadarbojas dažādu ES fondu projektu īstenošanā – 2013.gadā finansiālas atbalsts 
tika sniegts projektiem „Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes 
palielināšana (17,5 tūkst.latu) un projekts "Kurzemes tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbības 
nodrošināšana" (15 tūkst.latu).  

2013.gadā turpinājās arī projekta „Ventspils Augstskolas Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības 
centra izveide” realizācija. Projekts tika uzsākts 2012.gada novembrī tā mērķis ir veicināt fundamentālās un 

pielietojamās zinātnes attīstību uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības jomās un veikt augstas 
kvalitātes zinātnisko darbību. 2013.gadā projektam izlietots pašvaldības finansējums 50,7 tūkst.latu apmērā. 

 
 

SPORTA PĀRVALDE 

Galvenie notikumi 2013.gadā 

 

Pašvaldības finansējums novirzīts uz jaunatnes sporta attīstību, nodrošinot 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. 

Pilsētā darbojas 34 sporta klubi, kuros iesaistīti 1 943 dalībnieki, tai skaitā iesaistīti 1 155 bērnu un jauniešu, 
ar sporta aktivitātēm nodarbojas Ventspils Tehnikuma audzēkņi (720 jaunieši) un Ventspils Augstskolas 
studenti. 

Lai veicinātu sporta veidu attīstību, iesaistītu sporta nodarbībās iespējami vairāk bērnu un jauniešu, kā arī 
pilsētā tiktu organizēti interesanti sporta pasākumi, arī 2013. gadā tika izsludināts sporta projektu 
finansēšanas atklātais konkurss - atbalstīti 21 projekti ar kopējo pašvaldības līdzfinansējumu 7,4 tūkst.latu 
apmērā. 

Lai iesaistītu iedzīvotājus sporta dzīvē, tiek rīkoti pilsētas atklātie pieaugušo un jaunatnes čempionāti kērlingā, 
vieglatlētikā, orientēšanās sportā, novusā, šahā, virves vilkšanā, hokejā, basketbolā un futbolā u. c. sporta 
veidos. 
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Ventspils pilsētā 2013.gadā notikuši arī daudzpusīgi sporta pasākumi ar Ventspils pilsētas pašvaldības 
atbalstu: 

 International Rally Challenge posms Kurzemē; 

 Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde; 

 Eiropas čempionāts U-18 basketbolā; 

 Ventspils Piedzīvojumu parka pusmaratons; 

 Nūjošanas festivāls Piedzīvojumu parkā; 

 „Ghetto Games” festivāls Ventspilī; 

 Supermotokrosa sacensības Piedzīvojumu parkā u.c.; 

 Olimpiskā diena, kurā piedalījās vairāk kā 4 000 dalībnieku. 

Visu gadu iedzīvotāji bez maksas var iesaistīties daudzpusīgās projekta “Nāc un sporto!” aktivitātēs, kur ik 
gadu iesaistās aptuveni 2 000 dalībnieku.  

 

Lai ikvienam ventspilniekam un pilsētas viesim sporta aktivitātes padarītu saistošākas un atraktīvākas, 
2013. gadā tika atklāti vairāki jauni sporta projekti: 

 Atklāta rekonstruētā airēšanas bāze „Dampeļi”; 

 Atklāta jaunā Piedzīvojumu parka atrakciju zona (Pašlaik Latvijā vienīgā sintētiskā ledus slidotava, 

kur var slidot gan ziemā, gan vasarā, bampermašīnu laukums ar 12 dažādu marku automašīnām, 
bamperlaivu atrakcijas ar 12 elektriskajām laivām, tramplīnlaiva ar braucienu brīvajā kritienā no 
deviņus metrus augstas estakādes, kā arī bērnu autoskolu, kurā brauciens notiek pa 912 
kvadrātmetrus lielu laukumu ar Ventspils ielu tīklojumu.) 

 Veikta Olimpiskā centra „Ventspils” Ledus halles rekonstrukcija; 

 2013.gadā uzsāktas vairākas sporta attīstības programmas ar kopējo pašvaldības līdzfinansējumu 

Ls 38 027, t.sk.: 
 Augstas klases programma svarcelšanas attīstībai; 

 Sportistu sagatavošanas programma vieglatlētikā; 
 Sportistu sagatavošanas programma kamaniņbraukšanā. 

Lai godinātu sportistus par augstiem sasniegumiem sportā, Ventspils pilsētas vārda popularizēšanu Latvijā un 
pasaulē, kā arī pateiktos sporta darbiniekiem par viņu ieguldījumu Ventspils sporta darbā, tika turpināta 
uzsāktā tradīcija – balvas "Gada atzinība sportā 2013" pasniegšana.  
 

VENTSPILS BIBLIOTĒKA 

Lai pilsētas iedzīvotājiem nodrošinātu informācijas pieejamību un izmantošanu, veidotu iespieddarbu, 
elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu krājumus, veiktu to sistematizēšanu, kataloģizēšanu un 
saglabāšanu, pašvaldībā ir izveidota iestāde Ventspils bibliotēka, kas ietver 5 struktūrvienības - Galvenā 
bibliotēka (t.sk. Bērnu bibliotēka), Ventspils Augstskolas bibliotēka, Gāliņciema bibliotēka, Pārventas 
bibliotēka un 2013.gadā atvērtais ārējās apkalpošanas punkts SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. 
Iestādes darbībai 2013.gadā kopumā izlietoti 572,3 tūkst.latu. 

 

Galvenie notikumi 2013.gadā 

 Ventspils bibliotēka aktīvi līdzdarbojas Ventspils kultūrpolitikas veidošanā, piedāvājot dažāda žanra 

bezmaksas pasākumus plašam apmeklētāju lokam. Kopumā Ventspils bibliotēkās 2013. gadā 
organizēti 144 tematiskie pasākumi, 387 pasākumi bērniem, 72 muzikāli pasākumi un koncerti, kā 
arī 147 citi kultūras pasākumi. Šos pasākumus kopumā apmeklējuši ~23 tūkstoši interesentu 
(2012.gadā ~21,5 tūkstoši). Arī 2013. gadā Ventspils bibliotēkās interneta un datoru izmantošana 
iedzīvotājiem tika nodrošināta bez maksas. 

 Ventspils bibliotēkās 2013. gadā tika reģistrēti 12 554 lasītāji un 292 296 apmeklējumu reizes, 

vidēji vienam lasītājam izsniegtas 45 grāmatas un audiovizuālie informācijas nesēji. Bibliotēkas 
elektroniskajā katalogā un citos bibliotēkas piedāvātos resursos internetā 

www.biblioteka.ventspils.lv apmeklētāji 2013. gadā veikuši 145 640 meklējumus. 

 2013. gadā Ventspils bibliotēkām ir iegādātas 6 797 jaunas grāmatas, audiovizuālie informācijas 

nesēji (kompaktdiski, DVD u. c.) un periodiskā literatūra par kopējo summu 48,5 tūkst.latu, kā arī 
Valsts mērķprogrammas „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros saņemts valsts 
finansējums 2,4 tūkst.latu apmērā Ventspils pilsētas un novada bibliotēku krājuma papildināšanai. 

 Ventspils bibliotēkas Reģionālais mācību centrā, kas atrodas Galvenajā bibliotēkā 2.stāvā, dažāda 

vecuma un sagatavotības iedzīvotājiem pieejamas konsultācijas darbam ar datoru un internetu. 
(tai skaitā, pirmie soļi darbā ar datoru un biroja programmatūru; Skype lietotāja profila 
izveidošana un lietošana; Ventspils bibliotēkas lasītāja konta internetā izveidošana, saņemto 
grāmatu vai citu materiālu nodošanas termiņa pagarinājuma pieprasīšana un rezervēšana; 
speciālas datortehnikas un programmatūras lietošana cilvēkiem ar redzes problēmām; pieteikšanās 
eParakstam u.c.). 

 Ventspils Bibliotēka 2013. gadā saņēmusi Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansējumu 2,4 tūkst.latu 

apmērā 7 kultūras projektu īstenošanai. 
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VENTSPILS  MUZEJS  

 

Ventspils Muzejs ietver šādas struktūrvienības: Livonijas ordeņa pils, Piejūras brīvdabas muzejs, Amatu māja 
un Herberta Dorbes memoriālais muzejs. Ventspils muzeja darbības nodrošināšanai 2013. gadā kopumā 
izlietoti līdzekļi 897,6 tūkst.latu apmērā, tai skaitā, pašvaldības budžeta līdzekļi 760,3 tūkst.latu, maksas 
pakalpojumi 133 tūkst.latu un valsts finansējums 4,3 tūkst.latu. 

 

Galvenie notikumi un realizētie investīciju projekti 2013.gadā 

 Pēc ERAF projekta “Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600 mm šaursliežu dzelzceļa kā 

kultūrvēsturiska objekta attīstība: iekļaušana Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā 
tūrisma apritē” noslēguma kopš 2010.gada Piejūras brīvdabas muzejā veiksmīgi darbojas 
paplašinātā Ventspils šaursliežu dzelzceļa aktīvā ekspozīcija. 2013.gada maijā Ventspils muzeja 
aktīvajā ekspozīcijā darbu sāka Čehijā restaurētā tvaika lokomotīve Ml631, kurai par pašvaldības 
līdzekļiem tika veikts kapitālais remonts. Otra vilciena sastāva izveidošana un reisu skaita 
palielināšana turpināja piesaistīt arvien lielāku apmeklētāju skaitu. 2013.gadā braucieniem ar 
Mazbānīti pārdotas vairāk kā 74 tūkstoši biļetes 

 2013. gadā Ventspils muzeja darbinieki izstrādāja vairākus kultūras projektus valsts finansējuma 

piesaistei. Finansējums saņemts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu konkursu 
ietvaros projekta „Senākā datētā Austrumbaltijā cilvēka darinātā darba rīka restaurācija un 
eksponēšana Ventspils muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā” īstenošanai 1,5 tūkst.latu apmērā, kā 
ietvaros tika papildināta Livonijas ordeņa pils pastāvīgā ekspozīcija, izstādot senāko 
Austrumbaltijā cilvēka apstrādātu darba rīku – t.s. Lingbi tipa cirvi (10 000 – 10 500 g.pr.Kr.). 
Savukārt projekta „Valstiskās pašapziņas vēsture Ventspils novadā” īstenošanai tika saņemti valsts 
līdzekļi 1,3 tūkst.latu apmērā , kas tika novirzīti ceļojošās tematiskās izstādes „Valstiskās 

pašapziņas vēsture” organizēšanai dažādās iestādēs, kā arī vairākas tematiskās lekcijas.  

 Finansējums tika saņemts arī Ventspils muzeja izstrādātajiem projektiem Valsts Kultūrkapitāla 

fonda projektu konkursos un mērķprogrammās – projektam „Lasītprieks. 1.kārta un 2.kārta”, 
pasākumam „Mākslas dienas 2013. Plenērs „Agrīnais reālisms IV”, keramikas simpozijam 
„Navigācija V” un Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa gleznas „Bārtiete” (1935) restaurācijai. 

 Arī 2013. gadā Ventspils muzejs organizēja daudzu ventspilnieku un pilsētas viesu iecienītos 

kultūras pasākumus. Kā lielākie no tiem jāatzīmē jau par ikgadējiem pasākumiem kļuvušie Muzeju 
nakts, Pilsētas svētku ietvaros organizētie pasākumi, slāvu gadskārtas svētki „Masļeņica”, 
Lieldienas, Bruņinieku turnīrs, kā arī Jūras svētku norises muzejā. 

 Kopumā Ventspils muzeja struktūrvienības 2013.gadā apmeklējuši 169 850 cilvēki, kas 

salīdzinājumā ar 2012.gadu ir par 9% jeb 13 431 cilvēkiem vairāk. 

 Jāatzīmē arī, ka Livonijas ordeņu pils, Piejūras brīvdabas muzeja, Amatu mājas un Mazbānīša 

apmeklētāji 2013.gadā aktīvi izmantojuši iespēju norēķināties par ieejas biļetēm ventos, kopā 
nododot 109 845 ventus, kas naudas izteiksmē veido Ls 1 098,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

KULTŪRAS CENTRS 

 

Pašvaldības iestādes „Kultūras centrs” izveides galvenais mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un 
uzturēšana Ventspilī, kā arī mākslinieciskās jaunrades veicināšana un nodrošināšana. Kultūras centra 
finansēšanai 2013. gadā kopumā izlietoti 1089,9 tūkst.latu, tai skaitā, pašvaldības budžeta līdzekļi 
829,6 tūkst.latu, maksas pakalpojumi 221,8 tūkst.latu, valsts finansējums 22,5 tūkst.latu un saņemtie 
ziedojumi un dāvinājumi 16 tūkst.latu. 

 

Galvenie notikumi 2013.gadā 

 Kultūras centrs nodrošināja Ventspils pilsētai nozīmīgu, par tradīciju kļuvušo lielo pasākumu 

organizēšanu: Jūras svētki, „Muzikālā banka” gada aptaujas fināla apbalvošanas ceremonija, 
konkursa “Eirodziesma” nacionālās atlases fināls, „Latvijas Šlāgeraptauja”, kā arī Tūrisma sezonas 
atklāšanas pasākums, Pārventas svētki, Starptautiskie bērnu svētki, Zilā karoga svētki un citi 
pasākumi. Kultūras centra organizēto kultūras pasākumu organizēšanai 2013. gadā kopumā 
izlietoti līdzekļi 574,7 tūkst.latu apmērā. 

 Īpašs notikums 2013.gadā bija XXV Vispārējie latviešu un XV deju svētki. Pašvaldības 

amatiermākslas kolektīvi skatēs ieguva labus rezultātus, tai skaitā , sieviešu koris „Venda” un 
pūtēju orķestris „Ventspils” iekļuva finālistu skaitā. Fināla konkursos abi kolektīvi ieguva godpilnās 
2.vietas, ko var uzskatīt par lielu sasniegumu. Pavisam šajos svētkos piedalījās 29 Ventspils 
kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu 660. 

 Kultūras centrā 2013.gadā darbojās 52 dažāda žanra amatiermākslas kolektīvi, pulcējot 945 

dalībniekus. Centrā notikuši 53 amatiermākslas koncerti un 5 Ventspils amatierteātra izrādes, ko 
apmeklējuši 6 526 skatītāji.   

 Kultūras centrā regulāri koncertē profesionālie mākslinieki dažādos žanros. Pavisam 2013.gadā ir 

notikuši 34 profesionālās mākslas koncerti un 13 profesionālās teātra izrādes. Kopējais skatītāju 
skaits 10 542. Jāatzīmē sekmīgā sadarbība valsts aģentūru „Latvijas koncerti” - organizēti 5 

kamermūzikas koncerti. 

 2013. gadā Kultūras centrs realizēja projektu konkursu vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra 

mākslas, kino, foto, rakstniecības, vides un citās nozarēs. Kopumā tika iesniegti 46 projekti, no 
kuriem atbalstīti 28 par kopējo summu 21 tūkst.latu. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas 
atpūtas veicināšanas projektu konkursā 2013. gadā tika iesniegti 33 projekti, no kuriem atbalstīti 
tika 19 par kopējo summu 10 tūkst.latu. 
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SIA „KURZEMES  FILHARMONIJA” 

 

Lai attīstītu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu un nodrošinātu to pieejamību Ventspilī un Kurzemes 
reģionā, izveidota kapitālsabiedrība SIA „Kurzemes filharmonija”. Sabiedrība veic teātra nama „Jūras vārti” 
apsaimniekošanu. Deleģēto funkciju izpildei 2013. gadā SIA „Kurzemes filharmonija” piešķirts pašvaldības 
finansējums 618,6 tūkst.latu apmērā. 

2013. gadā kapitālsabiedrība turpināja sadarbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, organizējot teātra, 
operas un baleta izrādes, akadēmiskās, kamermūzikas, populārās un laikmetīgās mūzikas koncertus, izstādes 
un citus pasākumus.  

Galvenie notikumi 2013.gadā 

 2013.gadā notikuši 177 pasākumi, kurus apmeklējuši 61 544 apmeklētāji, tai skaitā, 39 teātru un 

operas izrādes un 30 mūzikas koncerti, 20 mākslas izstādes, 28 kino demonstrējumi un 1 
kamerkora Ventspils koncerti, kā arī citi pasākumi, ko aktīvi apmeklē ne tikai ventspilnieki, bet arī 
interesenti no Kurzemes reģiona un Rīgas. 

 Nozīmīgākie pasākumi 2013.gadā: 

 SIA „Kurzemes filharmonija” nodrošināja vairāku pilsētai nozīmīgu liela apjoma projektu 

organizēšanu, tai skaitā, „Riga Fashion Mood Premium Ventspils”, starptautiskās burinieku 
regates „Tall Ships’ Races 2013” kultūras programmu, kā arī Ventspils Pilsētas svētkus, 
kur uzņēmumam tika uzticēts vadīt svētku darba grupu, organizēt galvenās svētku 
norises, kā arī risināt finansiālo, tehnisko un mārketinga virzību.  

 akadēmiskajā žanrā jāatzīmē Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts „Mana dzimtene”, 

pirms kura tika parakstīta vienošanās ar orķestri par sadarbību nākamajos trīs gados, 
jāpiemin arī Simfonietta Riga un pianista Vestarda Šimkus koncerts, kā arī atraktīvā somu 
pianista Iiro Rantalas koncerts un meistarklase Mūzikas skolas audzēkņiem; 

 populārajā mūzikā atzīmējami – pasaules superzvaigznes itāļu dziedātāja Cukero 

lielkoncerts Olimpiskā centra hallē, austriešu blūzmeņa Olivera Malija koncerts „Jūras 
vārtos” un skotu izcelsmes dziedātājas Megijas Reilijas uzstāšanās Sieviešu dienā;  

 trešo reizi organizētajā Pasaules mūzikas festivālā „Garšvielas” piedalījās mūziķi no 

Āfrikas valstīm Mali un Burkinafaso, arī no Francijas, Ungārijas un Latvijas; 

 teātra mākslā izvēlētais repertuārs aptvēra visplašāko amplitūdu – no viegla rakstura 

uzvedumiem, piemēram, Liepājas teātra „Šikās kāzas”, līdz nopietnāka satura darbiem, 
piemēram, Jaunā Rīgas teātra iestudējums „Noziegums/Sods”. Papildinot teātru 
piedāvājumu, parakstīts vienošanās protokols ar Daugavpils teātri par regulārām 
viesizrādēm Ventspilī. 

 tika organizēts eseju konkursu Ventspils vidusskolēniem. Šī konkursa ietvaros skolēniem 

bija jāapmeklē iespējami daudz teātru izrāžu un redzētais jāatspoguļo esejās. Īpašu 
apmeklētāju pienesumu tas deva Rīgas Krievu teātra izrādēm. Attīstot jauniešu piesaisti 
kultūras pasākumiem, repertuāra piedāvājumā iekļāvām netipisku Leļļu teātra izrādi 
“Neaiztiec mani!” (bez lellēm), Zīmējumu teātra divas izrādes un šobrīd jau pasaulē atzīto 
latviešu spēlfilmu „Mammu, es tevi mīlu!” 
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SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA 

 

Sociālās palīdzības funkciju pašvaldībā nodrošina pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” un tās 
struktūrvienības : Sociālās palīdzības nodaļa (Raiņa ielā 10), Pārventas filiāle (Talsu ielā 39), pansionāts un 
bērnu nams „Selga” un Ventspils pilsētas bāriņtiesa.  

 

PABALSTI  UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

 Kopumā Ventspils pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem nodrošina 33 dažādus sociālos pabalstus un 12 

sociālos pakalpojumus. Sociālo palīdzību 2013.gadā saņēmuši 11 238 pilsētas iedzīvotāji un šim mērķim 2013. 
gadā izlietoti 1 498,7 tūkst.latu. Finansējuma sadalījums atspoguļots 12.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būtiskākie izdevumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem: 

 Dzīvokļa pabalstiem (komunālo pakalpojumu (īre, siltumenerģija, ūdens un kanalizācija) un malkas 

iegādes daļējai kompensācijai) 2013. gadā novirzīti 330 tūkst.latu  jeb 22 % no kopējiem pabalstu 
un palīdzības līdzekļiem. Atbalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanai 
2013.gadā ir saņēmušas 4 087 personas jeb 2 354 ģimenes.  

 Pabalstiem atsevišķu situāciju risināšanai (uz Lieldienām, Ziemassvētkiem, 18.novembri, Mātes 

dienu) pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām, ģimenēm ar bērniem, bāreņiem 
kopumā novirzīti 433,4 tūkst.latu. 

 Maznodrošinātiem pensionāriem un invalīdiem, kā arī pensionāriem un invalīdiem ar pašvaldības  

noteiktu ienākumu līmeni izmaksāti pabalsti kopsummā 218,2 tūkst.latu apmērā - medikamentu 
iegādei, zobu ārstēšanai un protezēšanai, piemājas teritorijas tīrīšanai, piešķirtas atlaides 

braukšanai pilsētas autobusos, ikmēneša aprūpes pabalsts vientuļajiem pensionāriem, kā arī 
sadarbībā ar Rīgas Samariešu apvienību turpināta mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes 
dienesta „Drošības poga” darbība. 

 Pabalstiem ģimenēm, bērniem un bāreņiem 2013.gadā izlietoti 190,9 tūkst.latu (t.sk. lielākās 

pozīcijas 51,9 tūkst.latu skolēnu brīvpusdienu apmaksai (391 skolēniem), ēdināšanas izdevumu 
segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem no trūcīgām ģimenēm (50% apmērā no 
maksājuma) un bērniem no maznodrošinātām ģimenēm (25% apmērā no maksājuma) un 
ēdināšanas izdevumiem specializētajās grupās pirmsskolas izglītības iestādēs izlietoti 
15,6 tūkst.latu (249 bērniem); no maznodrošināto jauniešu izglītības atbalsta fonda, kas sniedz 
materiālu palīdzību maznodrošinātiem augstāko un vidējo speciālo izglītības iestāžu dienas nodaļas 
audzēkņiem, finansiālu atbalstu vidēji Ls 514 apjomā saņēmuši 48 jaunieši; 104 bāreņiem 
izmaksāti pabalsti par kopējo summu 17,8 tūkst.latu; Diennakts krīzes centra bērniem un 
ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2013. gadā palīdzība sniegta 38 personām). 

 atbalsts pakalpojumam „Zupas virtuve”, dodot iespēju trūcīgiem pilsētas iedzīvotājiem reizi dienā 

saņemt siltu ēdienu. 2013. gadā 521 trūcīgajiem iedzīvotājiem izsniegtas 59 665 porcijas jeb vidēji 
163 porcijas dienā. 

 Finansējums 44,8 tūkst.latu apmērā novirzīts Pieaugušo nakts patversmes (Fabrikas ielā 2a, 

Ventspilī) pakalpojumu apmaksai. Pieaugušo nakts patversme izveidota sadarbībā ar Rīgas 

Sociālajiem pabalstiem un palīdzībai izlietoto līdzekļu sadalījums 2013.gadā, tūkst.latu 

12.att. 

Dzīvokļa pabalsti

330 tūkst.Ls

22%

Pabalsti pensionāriem, 

invalīdiem un politiski 

represētām personām

218,3 tūkst.Ls

15%

Pabalsti ģimenēm ar 

bērniem 

135 tūkst.Ls

9%Pabalsti bāreņiem

48 tūkst.Ls

3%

Pabalsti atsevišķu 

situāciju risināšanai

433,4 tūkst.Ls

29%

Garantētais iztikas 

minimums 

119 tūkst.Ls

8%

Pārējie pabalsti

158 tūkst.Ls

10%

Atbalsts sabiedriskajām 

organizācijām, biedrībām

57 tūkst.Ls

4%

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
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Samariešu apvienību, tajā no plkst. 20.00 līdz plkst.8.00 vienlaicīgi var uzturēties 30 cilvēki, 
kuriem tiek nodrošināta iespēja paēst, nomazgāties un izmazgāt drēbes. Ziemā, iestājoties īpaši 
aukstam laikam, nakts patversmē var uzturēties visu diennakti.  2013. gadā palīdzība sniegta 94 
personām. 

 2013.gadā tika atklāts sociālās aprūpes centrs personām ar asociālu uzvedību „Vēji”, kas izveidots 

sadarbojoties Ventspils pilsētas domei, Latvijas Samariešu apvienībai un Vācijas Strādnieku 
Samariešu apvienības Ziemeļaustrumu (ASB Nord-Ost) reģionālajai nodaļai. Centrā ir 26 vietas – 
ilgstošas sociālās rehabilitācijas vietas paredzētas 20 klientiem, kuri centrā uzturēsies pastāvīgi, 
bet 6 vietas klientiem, kuri centrā uzturēsies īslaicīgi. 2013.gadā centra pakalpojumu izmantoja 18 
klienti. 

 Sociālo problēmu mazināšanā un risināšanā iesaistītās sabiedriskā labuma organizācijas- biedrības 

un nodibinājumi 2013. gadā saņēmušas pašvaldības finansiālu atbalstu Ls 53 180 apmērā 
(Ventspils novada politiski represēto apvienība, pensionāru biedrība „Ventspils liedags”, Ventspils 
invalīdu biedrība, biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, biedrības „Latvijas Neredzīgo biedrība” 
Ventspils teritoriālā organizācija, biedrība „Ventspils pilsētas veterānu biedrība LAKCA”, 
alternatīvās aprūpes centrs „Žēlsirdības māja”, nodibinājums „Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, 
jaunatnei, sabiedrībai „Spēkuguns””, biedrība „Diakonijas centrs Ventspilī”, fonds „Dzīvības maize”, 
biedrība VASSA, nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām 
„Cimdiņš””). 

 Tiek nodrošināta iespēja personām ar īpašām vajadzībām izmantot specializētā autotransporta 

pakalpojumus: bērnu nokļūšanai skolā, pirmsskolas izglītības iestādē, medicīnas, sporta un 
kultūras iestādē, kā arī pieaugušo iedzīvotāju nokļūšanai dažādās iestādēs un pasākumos 
2013.gadā šo pakalpojumu izmantojušas 456 personas. 

 

 

PANSIONĀTS UN BĒRNU NAMS „SELGA” 

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 uzturēšanas izdevumiem 2013 gadā izlietoti 660 tūkst.latu. 

 

Realizētie investīciju projekti 

2013. gadā tika realizēta pansionāta un bērnu nama „Selga” teritorijas labiekārtošanas 2.kārta, kuras 
ietvaros. rekonstruēts iebraucamais ceļš, laukumā pie centrālās ieejas izbūvēta ietve, brauktuve, 
stāvlaukums, uzstādīti velosipēdu turētāji, spēļu iekārtas un trenažieri, apzaļumota teritorija un izbūvēts 
apgaismojuma tīkls, kā arī veikts remonts 2.un 3.stāva istabās un koridorā. Kopumā investīcijām pansionātā 
un bērnu namā „Selga” ieguldīti 160 tūkst.latu. 

 

VENTSPILS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA 

Ventspils pilsētas bāriņtiesa ir aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Ventspils pilsētas administratīvajā 
teritorijā prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. 
2013. gadā pieņemti 213 lēmumi, pārstāvētas nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu intereses pilsētas un 
apgabala tiesu 89 sēdēs, nodibinātas 10 aizbildnības, apstiprinātas 5 adopcijas, audžuģimenēs ievietoti 8 
bērni. Šobrīd Bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 83 lietas par nepilngadīgo bērnu mantas pārvaldīšanu un 29 
lietas rīcībnespējīgām personām un viņu mantai, likumā paredzētajā kārtībā notiek personu dzīves apstākļu 
apsekošana un aizgādņu rīcības pārbaude, mantas pārvaldībā un dzīves apstākļu un veselības aprūpes 
nodrošināšanā. Bāriņtiesas uzturēšanai 2013. gadā izlietoti 69,8 tūkst.latu. 
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KOMUNĀLĀ PĀRVALDE 

 

Galvenie notikumi un realizētie projekti 2013.gadā 

 2013.gadā uzsākta projekta „Ventspils publiskās infrastruktūras attīstība un kvalitātes uzlabošana, 

pilnveidojot uzņēmējdarbības vidi pilsētā”. Projekta ietvaros tiek veikta Lielā laukuma rekonstrukcija, 
ietverot teritorijas celiņu un laukumu izbūvi, apgaismojuma nodrošināšanu un apzaļumošanas 
darbus, kā arī ar Lielo laukumu kompleksi un funkcionāli saistītās infrastruktūras rekonstrukcija, t.sk. 
Jaunpilsētas laukuma celiņu rekonstrukcija un apgaismojuma izveide (darbi pabeigti 2013.gadā), 
pievedceļu – Lielā prospekta no Ganību līdz Saules ielai renovācija (darbi pabeigti 2013.gadā) un 
Sporta ielas rekonstrukcija, stāvvietu rekonstrukcija Kuldīgas ielas posmā no Lielā prospekta līdz 
Jūras ielai (darbi pabeigti 2013.gadā) un Sporta ielas 10 stāvlaukuma rekonstrukcija. 

 2013.gadā pašvaldība pilsētvides attīstības jomā ir izbūvējusi sporta un bērnu rotaļu laukumus 

iekšpagalmos Brīvības ielā 21a, Sarkanmuižas dambī 16a, Lidotāju ielā 17a, Rindas ielā 25, Inženieru 
ielā 93 un Talsu ielā 12, veikusi teritorijas labiekārtošanu iekšpagalmos Sarkanmuižas dambī 14a, 
Brīvības ielā 21a, Saules ielā 112, izbūvējusi veloceliņu - Lielais prospekts no Saules ielas līdz 
Vasarnīcu ielai 1,172 km garumā, papildinājusi bērnu pilsētiņas un bērnu parka „Fantāzija” rotaļu 
elementus, kā arī izbūvējusi jaunu estrādi bērnu parkā "Fantāzija”.  

 2013.gadā pabeigta projekta „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta” īstenošana, kuras 

ietvaros Ventspilī kopš 2010.gada rekonstruēti vai no jauna izbūvēti 79 ielu posmi un publiskās 
infrastruktūras objekti gan pilsētas centrā, gan Ostgalā, gan Gāliņciemā, Kurpniekciemā, 
Čikstiņciemā, Jāņciemā, Žāžciemā, Krēķciemā un Zaķciemā. Projekts īstenots ciešā saistībā ar 
ūdenssaimniecības attīstības projektu, lai vienlaicīgi ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un 
rekonstrukcijas darbiem ielu posmos tiktu nodrošināta kompleksa infrastruktūras sakārtošana – 
brauktuves, stāvvietas, ietves, apgaismojums un apstādījumi. 

 Atbilstoši Ventspils pilsētas attīstības plāniem 2013. gadā tika plānveidīgi rekonstruēti un izbūvēti 

vairāku ielu posmi un māju iekšpagalmi, kā arī labiekārtota publiskā infrastruktūra. Ielu 
infrastruktūras attīstības programmu īsteno kompleksi – gan sadarbībā ar Ventspils brīvostu, kas 
nodrošina pievedceļu infrastruktūras attīstību Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināliem un 
industriālajām zonām, gan sadarbībā ar pašvaldības SIA „Ūdeka”, kas īsteno ūdenssaimniecības 
attīstības projektu. 

 Pilsētas labiekārtošanai uzstādītas ap 100 jaunas atkritumu urnas un 44 soliņi, iegādātas 

pārvietojamās tualetes, ko var izmantot dažādu pasākumu laikā, veikti pludmales akvaparka 
remontdarbi, izbūvētas sabiedriskā transporta pieturvietas Saules ielā un Kurzemes ielā. 

 Komunālās saimniecības nozarei 2013. gadā kopumā tika izlietoti 8,16 milj.latu.  No tiem 63% jeb 

5,19 milj.latu novirzīti Ventspils pilsētas infrastruktūras attīstības programmas realizācijai (t.sk. 
iepriekš uzskaitīto investīciju projektu realizācijai), 29% jeb 2,43 milj.latu - pilsētas 
labiekārtošanas un uzturēšanas programmai, bet 8% jeb 0,54 milj.latu izlietoti iestādes „Komunālā 
pārvalde” uzturēšanai. 

 

VIDES  AIZSARDZĪBA 

 

Vides aizsardzības pasākumiem 2013. gadā izlietoti līdzekļi 32,5 tūkst.latu apmērā. Minētie izdevumi finansēti 
no pašvaldības speciālā budžeta dabas resursu nodokļa ieņēmumiem un novirzīti šādiem pasākumiem: 

 lielgabarīta atkritumu savākšanai; 
 vides izglītības pasākumu organizēšanai Zilā karoga kustības ietvaros; 

 kampaņas „Mana jūra” līdzfinansēšanai. 

 atbalstam Ekoskolu darbībai; 
 informatīvo materiālu izgatavošanai un izplatīšanai pilsētas iedzīvotājiem; 

 Ventspils pilsētas pludmales peldūdeņu kontrolei; 

 vides stāvokļa laboratoriskajai kontrolei; 
 rīcības programmas gaisa kvalitātes uzlabošanai izstrādei; 

 operatīvo meteoroloģisko datu iegādei; 

 daļiņu PM10 monitoringa programmas izstrādei; 
 konsultācijām vides aizsardzības jautājumos. 
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 

 

Sabiedriskās kārtības uzraudzību, operatīvu iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanu, kā arī pilsētas saistošo 
noteikumu uzraudzību un kontroli, jaunradīto un labiekārtoto objektu apsekošanu, uzraudzību, vainīgo 
personu aizturēšanu un nodošanu saukšanai pie atbildības nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldības policija. 

2013. gadā šīs iestādes darbībai izlietoti 1,05 milj.latu. 

Pašvaldības policijā strādā 60 policisti, kuri nodrošina diennakts uzraudzību 3-4 patruļgrupās un spēj 
nodrošināt iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanu notikumu vietā vidēji 2 – 5 minūšu laikā.  

Pašvaldības policija arī 2013.gadā turpināja uzsākto administratīvo pārkāpumu sodu liberalizāciju, vēršot 
uzmanību uz pārkāpumu profilaksi un audzinoša rakstura metodēm attiecībā pret pārkāpējiem, kuri savu 
vainu apzinās. 

Pašvaldības policija ir atbildīga arī par Ventspils pilsētas pludmales glābšanas dienesta darbu organizēšanu 
peldsezonas laikā, ko 2013.gadā nodrošināja 10 glābēji, kuru rīcībā ir iegādāts atbilstošs moderns ekipējums 
(glābšanas motorlaiva u.c.).  

Sadarbībā ar skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, Valsts policiju, bāriņtiesu un sabiedriskām organizācijām 
no 2011. gada aprīļa Pašvaldības policija ir uzsākusi un turpinājusi Nepilngadīgo likumpārkāpēju profilaksi 
pilsētā. 

 

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI (PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE) 

 

Izpildvaras (pašvaldības pārvaldes) funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Ventspils 
pilsētas dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas domes nolikumu, racionāli un 
likumīgi izmantojot pašvaldības rīcībā esošos resursus, 2013. gadā nodrošināja 13 ievēlētie deputāti, domes 
vadība un pašvaldības struktūrvienības.  

Ventspils pilsētas domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2013.gada 1.jūnijā. 2013. gadā 
notikušas 22 Ventspils pilsētas domes sēdes, kurās pieņemti 229 lēmumi un 41 saistošie noteikumi. Lēmumu 
izskatīšanas un izvērtēšanas procesā piedalījās 4 pastāvīgās komitejas, 27 komisijas un 2 padomes. 
2013. gadā pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai tika izlietoti 1,4 milj.latu. 
 

VESELĪBAS APRŪPE 

 

Ventspils pilsētas pašvaldība ik gadu piešķir līdzfinansējumu kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai 
ventspilniekiem – 2013. gadā SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” piešķirtais finansējums 
106,7 tūkst.latu apmērā izlietots medicīniskā aprīkojuma iegādei (analogās rentgena iekārtas (stacionārā un 
pārvienojamā), dzemdību krēsls/gulta, digitālā foroptera iekārta). 

 

TŪRISMS 

Tūrisma nozares attīstības veicināšanas dažādiem pasākumus Ventspilī nodrošina un īsteno Ventspils Tūrisma 
centrs (Ventspils Prāmju terminālī Dārza ielā 6), kura darbībai 2013.gadā izlietoti pašvaldības līdzekļi 
143,1 tūkst.latu apmērā. 

Galvenie notikumi un projekti 2013.gadā 

 Izdoti drukātie daudzpusīgi informatīvie materiāli, tai skaitā, galvenie - Ventspils 2014.gada bilžu un 

biznesa kalendārs; Ventspils tūrisma brošūra 2013 (latviešu, krievu, angļu, vācu, zviedru, lietuviešu, 
igauņu un somu valodās); Ventspils tūrisma karte 2013 (latviešu, krievu, angļu un vācu valodās); 
karte „Puķu un strūklaku galvaspilsēta” (latviešu, krievu, angļu un lietuviešu valodās); pastaigu karte 
"Govju taka"; Ventspils 2013.gada Tūrisma avīze (latviešu, krievu, lietuviešu, igauņu un angļu 
valodās). 

 Ventspils pilsētas tūrismu iespēju popularizēšana plašsaziņas līdzekļos: laikrakstos, radio, televīzijā 

un internetā; uzņemtas žurnālistu vizītes, ar nolūku ievietot publikācijas par Ventspils tūrisma 
iespējām Latvijas un ārvalstu plašsaziņas līdzekļos; pilsētas tūrisma mājas lapas 
www.visitventspils.com uzturēšana, aktualizēšana un administrēšana. 

 Ventspils popularizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs – „BALTTOUR” Rīgā, „Tourest” Tallinā, 

„Adventur” Viļņā, „ITB” Berlīnē, „MATKA” Helsinkos, „LETO” Sanktpēterburgā, „TUR” Gēteborgā, 
Eiropas valstu tūrisma forums Čatež (Slovēnijā). 

 konkursi: „Ventspils fotoattēlos 2013” un „Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2013.gadā”; 

 Ventspils virtuālās vēstniecības www.visitventspils.com septiņi ventu pelnīšanas rīki nodrošina ventu 

aktivitātes dažāda vecuma interesentiem. Ventu pelnīšanā iesaistījušies vairāk nekā 1 milj. cilvēku, 

kuri ir nopelnījuši vairāk nekā 32 milj. Ventu. Ventspilī ar ventiem var norēķināties 64 tūrisma 
uzņēmumos un tūrisma objektos. Izgatavoti un apritē pieejami sešu veidu "venti" – "5 venti", "10 
venti", "20 venti", "50 venti", "100 venti" un "500 venti".  

 *vents tika izveidots 2011.gadā kā jauna Ventspils pilsētas mārketinga simbolika, un kalpo kā atlaižu 

kupons tirdzniecības vietās, atpūtas, tūrisma objektu apmeklējumam un pakalpojumu saņemšanai. 

 
 

http://www.visitventspils.com
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VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS 

 

 2013. gadā tika turpināta Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta "Multimediju un interaktīvās 

televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai" realizācija, 
kura ietvaros tiek veikti vairāki zinātniski pētījumi, lai attīstītu multimediju datu pārraides 
tehnoloģijas, kā arī veidoti studiju kursi tehnoloģiju studentiem Latvijā un Lietuvā. Vairāki 
apmācību kursi būs pieejami arī plašākai sabiedrībai, un tos varēs apgūt ar interaktīvās televīzijas 
starpniecību. Plānota arī digitālajai televīzijai paredzētas ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmas 
izveides izpēte un prototipa izstrāde. Par projektā piešķirto finansējumu partnerorganizācijas varēs 
iegādāties arī laboratoriju aprīkojumu un serveru tehnoloģijas. Šī tehnika ne vien ļaus veikt 
zinātniskos pētījumus, bet arī nodrošināt projekta laikā izstrādāto rezultātu pieejamību sabiedrībai. 
2013. gadā projekta realizācijai izlietots finansējums 137 tūkst.latu apmērā. 

 2013.gadā Ventspils Digitālais centrs uzsāka Ventspils pilsētas pašvaldības IKT nozares stratēģijas 

2014.-2020.gadam izstrādes organizēšanu. Stratēģijas izstrādē iekļauta nozares attīstības analīze 
pasaulē un Ziemeļeiropā, SVID analīze nozares attīstībai Ventspilī, kā arī noteikti sasniedzamie 
mērķi un detalizēts rīcības plāns IKT nozares attīstībai līdz 2020.gadam. Stratēģijas izstrādi plānots 
pabeigt 2014.gadā.  

 2013.gadā noslēdzās projekta "Inovatīvo risinājumu izmēģinājumu centrs" realizācija, kā ietvaros 

Ventspilī tika izveidots moderns informācijas sabiedrības tehnoloģiju risinājumu testēšanas centrs, 
kas iekļaujas Baltijas jūras valstu testēšanas centru sistēmā. 2013.gadā projekta realizācijai 
izlietots finansējums 192,1 tūkst.latu apmērā. 

 2013.gadā noslēdzās projekta "Virtuālas biznesa atbalsta infrastruktūras izveide Baltijas valstīs" 

realizācija, kā ietvaros tiek nodrošināti biznesa atbalsta pakalpojumi Ventspils uzņēmumiem un 
personām, kas vēlas dibināt savu uzņēmumu. Ievērojami paplašināts Ventspils Digitālā centra 
sniegto pakalpojumu klāsts uzņēmējiem, kas tiek sniegti ar interneta starpniecību – konsultācijas 
ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, tehniskā atbalsta konsultācijas informācijas tehnoloģiju 

lietošanā un problēmu novēršanā, iespēja uzglabāt un kārtot uzņēmuma lietvedību tiešsaistē un 
vēl citi pakalpojumi.  

 2013. gadā Ventspils Digitālais centrs turpināja veikt arī Ventspils pieaugušo izglītības centra 

funkcijas, apmācot iedzīvotājus moderno tehnoloģiju lietošanā un izstrādājot mācību materiālus. 
Apmācības notikušas gan latviešu, gan krievu valodā. Kursu beidzēji ir gan Ventspils pašvaldības 
darbinieki, medicīnas darbinieki, uzņēmēji un cilvēki ar īpašam vajadzībām (redzes, dzirdes, 
kustību invalīdi), pensionāri, bērni un jaunieši. Kopumā Ventspils Digitālajā centrā 2013. gadā 
klātienē apmācīti vairāk kā 800 cilvēku.  

 No 2010.gada jūnija Ventspils Digitālais centrs veic arī Skolotāju atbalsta dienesta pienākumus – 

nodrošina darbiniekiem 765 Latvijas skolās konsultācijas, apmācības un problēmu pieteikumu 
apstrādi, pārvalda datoru, printeru, projektoru, multimediju tāfeļu, digitālo mikroskopu un citu pie 
datora pieslēdzamu ierīču bojājumu noteikšanu un novēršanu. 2013. gadā Skolotāju atbalsta 
dienests apstrādājis vairāk kā 800 incidentu. 

 Mūžizglītības pasākumu ietvaros 2013. gadā Ventspils Digitālajā centrā 350 pedagogi pilnveidojuši 

savas prasmes informācijas tehnoloģijās. Ventspils skolu un pirmSskolu izglītības iestāžu darbinieki 
apmācību kursos praktiskās iemaņas ieguvuši darbā ar lietojumprogrammām (Microsoft OneNote, 
Microsoft Excel, Adobe Photoshop), izglītojošos semināros zināšanas pilnveidojuši mācību materiālu 
sagatavošanā ar Smart un ActivInspire interaktīvajām tāfelēm, iepazinušies ar AS „Lielvārds”, 
apgāda „Zvaigzne ABC” interaktīvo mācību līdzekļu piedāvājumu mācību stundu sagatavošanā, kā 
arī visi skolu pedagogi apmācīti strādāt ar failu un programmu koplietošanas vidi „mākonī”. 

 2013. gadā tika sniegtas konsultācijas un palīdzība Ventspils pilsētas domes iestādēm un 

saistītajiem uzņēmumiem, tika organizēts datortehnikas un drukas iekārtu iepirkums pašvaldības 
iestādēm un sniegtas konsultācijas pašvaldības komercsabiedrībām. Atrisinātas tehniskas 
problēmas, kuru novēršana iestāžu vai uzņēmumu pašu spēkiem nebija iespējama. 2013. gadā 
atrisinātas vairāk kā 830 problēmu, reģistrēti vairāk kā 400 datorlietotāju incidentu pieteikumi. 

 Ventspils Digitālais centrs valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētajā Latvijas publisko 

bibliotēku attīstības projekta ietvaros turpināja apkalpot visas Latvijas 822 publiskās bibliotēkas, 
nodrošinot lietotāju atbalsta funkcijas. 2013.gadā Bibliotekāru atbalsta centrs apstrādāja 1 989 
pieteikumus. 

 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 
mēstulēm, informatīvo sistēmu uzturēšanai nepieciešamos serverus, programmatūru, 
komunikāciju un citu aparatūru. 2013. gadā tika turpināts darbs pie optiskā kabeļa darbības zonas 
paplašināšanas – tika izveidots datu centrs Naftas ielā 11a, Ventspilī un optimizēta datu pārraides 
tīkla savienojumu shēma, pārvietojot daļu no pieslēgumiem uz jauno datu centru. 

 Ventspils Digitālā centra izdevumiem, projektiem un pasākumiem 2013. gadā izlietots finansējums 

1156 tūkst.latu apmērā, tai skaitā,  pašvaldības budžeta līdzekļi – 594 tūkst.latu, maksas 
pakalpojumi – 165 tūkst.latu, kredītlīdzekļi projektu realizācijai 300,9 tūkst.latu, piesaistītais valsts 
un ārvalstu finansējums 92,6 tūkst.latu un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 4 tūkst.latu. 
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PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS UN BILANCE 

Informācija par Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo darbību 2013.gadā pieejama Ventspils pilsētas 
pašvaldības 2013.gada konsolidētajā pārskatā, kas sagatavots saskaņā ar LR likumiem „Par grāmatvedību”, 
„Par budžetu un finanšu vadību” un LR Ministru kabineta normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē 
pašvaldību grāmatvedības uzskaiti un gada pārskatu sagatavošanas kārtību. 

Minētais dokuments apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2014.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.49 (2.pielikums 
(bez lēmuma pielikumiem)). Pārskatā konsolidēti 10 pašvaldības budžeta iestāžu gada pārskati. 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada konsolidēto pārskatu auditēja auditorfirma SIA „Ernst & Young 
Baltic”, kuru ziņojumā teikts, ka pašvaldības 2013.gada konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un 
patiesu priekšstatu par Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī un par tās 
finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013.gadā (4.pielikums) 

Publiskā pārskata 3.pielikumā pievienota Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance. Bet pilna Ventspils 
pilsētas pašvaldības 2013. gada konsolidētā pārskata versija elektroniskā veidā pieejama Valsts kases mājas 
lapā www.kase.gov.lv.  

 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZMAIŅAS 

Ventspils pilsētas pašvaldība nekustamā īpašuma sastāvā uzskaita īpašumā un valdījumā esošo vai piekrītošo 
zemi zem ēkām un būvēm, atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi, visas īpašumā un valdījumā esošās ēkas un 
būves, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir šo ēku un būvju neatņemama sastāvdaļa. Bilancē ir 
atspoguļota Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā zeme ar kopējo zemes platību 2 470,014 ha 
un kopējo vērtību 2013.gada 31.decembrī 40,4 milj.latu (vērtība 2012.gada 31.decembrī 40 milj.latu). 
Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo ēku un būvju kopējā vērtība 2013.gada 
31.decembrī veido 192,7 milj.latu (2012.gada 31.decembrī 194,6 milj.latu). 

 

PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO UN ASOCIĒTO KAPITĀLSABIEDRĪBU 

KAPITĀLOS 
Ventspils pilsētas pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā virs 50 %) un 
asociēto (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā no 20 % līdz 50 %) kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un 
norāda saskaņā ar pašu kapitāla metodi, par pamatu izmantojot kapitālsabiedrību 2013. gada auditētajos 
pārskatos norādītos pašu kapitāla datus. 

 

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālo (latos) 

Sabiedrības 

kapitāla daļu 

vērtība

Pašvaldības 

ietekme 

sabiedrībā

Pašvaldības 

kapitāla daļu 

vērtība

Sabiedrības 

kapitāla daļu 

vērtība

Pašvaldības 

ietekme 

sabiedrībā

Pašvaldības 

kapitāla daļu 

vērtība

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas 

kombināts"
1 801 814 100% 1 801 814 1 207 121 100% 1 207 121

2 Pašvaldības SIA "Ūdeka" 8 055 400 100% 8 055 400 8 079 779 100% 8 079 779

3 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" 7 286 627 100% 7 286 627 6 921 974 100% 6 921 974

4
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie 

īpašumi"
3 286 675 100% 3 286 675 3 288 029 100% 3 288 029

5 SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 3 007 176 98,421% 2 959 693 3 624 300 98,421% 3 206 020

6 Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" 82 225 100% 82 225 79 435 100% 79 435

7 Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" 2 398 969 100% 2 398 969 2 339 500 100% 2 339 500

8 Pašvaldības SIA " Ventspils tirgus" 675 562 100% 675 562 669 803 100% 669 803

9 SIA "Ventspils lidosta" 108 838 100% 108 838 1 347 843 100% 1 347 843

10 SIA "Kurzemes filharmonija"* 332480 100% 332 480 345 565 100% 345 565

11 SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" 11 313 230 51,243% 5 780 346 13 009 766 51,243% 6 581 250

12 SIA "Vats" 1 829 100 50,002% 914 587 1 817 330 50,002% 908 702

13 SIA "Venttests" 396 208 50,000% 198 104 373 959 50,000% 186 979

14
SIA "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju 

māja"
2 385 33,333% 795 2 049 33,333% 683

15 Kopā 40 576 689 *** 33 882 115 43 106 453 *** 35 162 683

Nr. Sabiedrības  nosaukums

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz 

2012.gada 31.decembri

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz 

2013.gada 31.decembri

4.tabula 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

http://www.kase.gov.lv
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Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās pēc pašu kapitāla metodes 2013.gada beigās veido Ls 35 162 683, 
kas ir par 3,8% jeb Ls 1 280 568 vairāk kā 2012.gada beigās. 

Pārskata gadā Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā veiktas izmaiņas pašvaldības radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā -  SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils” veikta iepriekšējos gados izsniegtā aizdevuma 
kapitalizācija Ls 1 107 229 apmērā un SIA „Ventspils lidosta” veikts mantiskais ieguldījums Ls 1 240 000 
apmērā. 

Pārskata gadā ir notikušas izmaiņas kapitālsabiedrību pašu kapitālā, kuras netiek iekļautas kapitālsabiedrības 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā un kas radījušas izmaiņas pašvaldības līdzdalības procentu apjomam 
kapitālsabiedrību kapitālā. SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils” kapitālā otrs kapitāldaļu turētājs veicis naudas 
ieguldījumu, kas bija lielāks par pašvaldības veikto mantisko ieguldījumu. Savukārt SIA „Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca” veikusi pamatkapitāla palielināšanu, emitējot jaunas kapitāla daļas un to vērtība, atbilstoši 
sertificēta vērtētāja novērtējumam, bija augstāka par kapitāla daļu nominālvērtību, kā rezultātā veidojās 
kapitāla daļu uzcenojums. Ventspils pašvaldība atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz jaunajām kapitāla daļām.  
Šīs izmaiņas atspoguļotas pašvaldības pašu kapitāla pārējās rezervēs. 

2013.gadā pašvaldība no radniecīgām un asociētām kapitālsabiedrībām dividendēs guva ieņēmumus 
Ls 182 225 apmērā, atzīstot pašvaldības līdzdalības samazinājumu. 

 
 

PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS (AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI) 

 
Pašvaldības kreditoru saistības uz 2013.gada 31.decembrī veido Ls 7 813 259 un salīdzinājumā ar 
2013.gada 1.janvāri to apjoms samazinājies par 72% jeb par Ls 20 415 925 . Šo samazinājumu, 
galvenokārt, veido nākamo periodu ieņēmumu atzīšana pārskata gada ieņēmumos saskaņā ar LR Ministru 
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības izskaiti”. Kreditoru apmērā, nevērtējot tajā uzskaitītos nākamo periodu ieņēmumus 
(ilgtermiņa un īstermiņa daļu), pašvaldības saistības 2013.gadā ir samazinājušās par Ls 524 142. Izmaiņas, 
galvenokārt, saistītas ar dažādu projektu realizāciju, tai skaitā, pašvaldībai izmantojot tiesības ņemt 
ilgtermiņa aizņēmumus - projektu sekmīgai un savlaicīgai realizācijai, Ventspils pilsētas pašvaldība 
2013.gadā ir palielinājusi ilgtermiņa aizņēmumu apjomus par Ls 1 422 321 (sk.5.tabulu).  



 

 34 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Ventspils pilsētas pašvaldības saistības (latos) 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

5.tabula 

Konta Nr. Debitori un kreditori pa bilances posteņiem
Uz 2013.gada 

31.decembri

Uz 2013.gada 

1.janvāri

1 2 3 4

2300 DEBITORI 1 778 019 550 007

2310    Pircēju un pasūtītāju parādi 1 427 544 137 253

2320
Prasībās par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem pasākumiem, izņemot Kohēzijas fonda projektus
40 15 631

2340 Prasības par nodokļiem un nodevām 225 898 335 695

2360    Uzkrātie ieņēmumi 9 730 9 388

2370    Pārmaksātie nodokļi 76 148 31 731

2380    Prasības pret personālu 1 486 1 215

2390    Pārējās prasības 37 173 19 094

5000 KREDITORI 7 813 259 28 229 184

5100 Ilgtermiņa saistības 5 959 698 4 587 354

5110 Ilgtermiņas aizņēmumi 3 976 033 2 553 712

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 349 565 399 542

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 1 634 100 1 634 100

5200-5900 Īstermiņa saistības 1 853 561 23 641 830

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 246 821 328 903

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 242 644 779 814

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem x 153 706

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 707 919 753 101

5500
Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas 

instrumentu finansētajiem pasākumiem
x 1 448 924

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 11 345 14 439

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 230 820 102 466

5800 Pārējās īstermiņa saistības 13 021 16 294

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 400 991 20 044 183
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Ventspils pilsētas pašvaldības aizņēmumi  
6.tabula 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

palielinājums  

(+)

samazinājums  

(-)

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

2012.g. 102 164 -20 432 81 732

2013.g. 81 732 -20 432 61 300

EUR 87 222 -29 072 58 150

Ls 61 300 -20 432 40 868

2012.g. 116 884 -14 169 102 715

2013.g. 102 715 -14 168 88 547

EUR 125 991 -20 161 105 830

Ls 88 547 -14 169 74 378

2012.g. 80 207 -26 735 53 472

2013.g. 53 472 -26 735 26 737

EUR 38 043 -38 043

Ls 26 737 -26 737

2012.g. 53 684 -26 842 26 842

2013.g. 26 842 -26 842

2012.g. 364 856 -18 028 346 828

2013.g. 346 828 -47 029 299 799

EUR 426 576 -66 916 359 659

Ls 299 799 -47 029 252 770

2012.g. 197 551 -162 240 35 311

2013.g. 35 311 -15 611 19 700

EUR 28 031 28 031

Ls 19 700 19 700

2012.g. 115 713 27 380 -106 810 36 283

2013.g. 36 283 1 830 -18 829 19 284

EUR 27 439 -5 590 21 848

Ls 19 284 -3 929 15 355

2012.g. 370 462 370 462

2013.g. 370 462 1 344 882 -197 791 1 517 553

EUR 2 159 283 -1 090 371 1 068 913

Ls 1 517 553 -766 317 751 236

2012.g. 10 024 1 175 717 -320 892 864 849

2013.g. 864 849 -144 932 719 917

EUR 1 024 350 1 024 350

Ls 719 917 719 917

2012.g. 138 715 82 176 -193 898 26 993

2013.g. 26 993 -13 500 13 493

EUR 19 199 -19 199

Ls 13 493 -13 493

2012.g. 68 295 204 692 -272 987

2012.g. 438 946 -297 691 141 255

2013.g. 141 255 47 315 -104 813 83 757

EUR 119 175 119 175

Ls 83 757 83 757

2012.g. 227 190 227 190

2013.g. 227 190 -33 500 193 690

EUR 275 596 -38 012 237 584

Ls 193 690 -26 715 166 975

2012.g. 583 699 -107 376 476 323

2013.g. 476 323 -239 481 236 842

EUR 336 996 336 996

Ls 236 842 236 842

2012.g. 87 684 87 684

2013.g. 87 684 112 404 -1 526 198 562

EUR 282 528 26 522 -278 449 30 602

Ls 198 562 18 640 -195 695 21 507

2012.g. 4 676 4 676

2013.g. 4 676 186 723 191 399

EUR 272 336 -245 566 26 770

Ls 191 399 -172 585 18 814

2012.g.

2013.g. 757 549 -205 275 552 274

EUR 785 815 2 822 975 -1 851 380 1 757 410

Ls 552 274 1 983 998 -1 301 157 1 235 115

2012.g. 1 248 093 3 202 622 -1 568 100 2 882 615

2013.g. 2 882 615 2 450 703 -1 110 464 4 222 854

EUR 6 008 580 2 849 497 -3 682 759 5 175 318

Ls 4 222 854 2 002 638 -2 588 258 3 637 234

EUR

Ls

Ls

Ls

Ls

Ls

Ls

2014.g.

2014.g.

Ls

Ls

2014.g.

2014.g.

Ls

2014.g.

2014.g.

2014.g.

2014.g.

2014.g.

Ls

17 KOPĀ

203 578

146 414

2 991 120

1 185 742

420 799

277 760

192 736

16 Valsts kase

Ventspils publiskās infrastruktūras attīstība un 

kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot 

uzņēmējdarbības vidi pilsētā

12.08.2013. 20.08.2028. 2 763 891

15 Valsts kase Inovatīvo risinājumu izmēģinājumu centrs 22.11.2012. 20.11.2022.

583 699

14 Valsts kase

Multimediju un interaktīvās televīzijas 

izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un 

efektivitātes uzlabošanai

24.08.2012. 20.08.2022. 220 287

13 Valsts kase
Valsts 1.šķiras autoceļa P108 - Zvaigžņu ielas 

posma rekonstrukcija Ventspilī
10.07.2012. 20.07.2022.

486 260

12 Valsts kase
Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu 

investīciju projekts
22.06.2012. 20.06.2022. 227 190

11 Valsts kase
Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošana, II kārta
02.04.2012. 20.03.2022.

10 Valsts kase Velotūrisma attīstība Ventspils pilsētā 26.05.2011. 20.05.2021.

9 Valsts kase

Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī 

rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas 

izveide

28.03.2011 20.03.2021.

8 Valsts kase
Ambulatorā veselības aprūpes pakalpojumu 

attīstība Kurzemes reģionā – Ventspilī 
14.02.2011 20.01.2021.

7 Valsts kase Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta 05.08.2010 20.07.2025

6 Valsts kase
Virtuālas biznesa atbalsta infrastruktūras izveide 

Baltijas valstīs
15.04.2010 20.03.2020

2 Valsts kase
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās
07.12.2009 20.12.2014. 301 858

5 Valsts kase
Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas zinātņu 

izglītības kvalitātes paaugstināšana
15.04.2010 20.03.2020

614 158

4 Valsts kase Jaunrades nama attīstības projekts 15.04.2010 20.03.2020 470 144

3 Valsts kase

Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600mm 

šaursliežu dzelzceļa, kā kultūrvēsturiska objekta 

attīstība: iekļaušana Ventspils transporta 

struktūrā un starptautiskā tūrisma apritē

02.11.2009 20.12.2013.

1 Valsts kase
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 

būvniecība, Kuldīgas ielā 134, Ventspilī

10.08.2009 20.12.2016 381 242

15.04.2010. 20.03.2020 131 052

# Aizdevējs Mērķis

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

līguma 

summa uz 

01.01.2014.

Gads

Aizņēmuma 

pamatsumma 

pārskata 

perioda sākumā

Aizņēmuma 

pamatsumma 

pārskata 

perioda beigās 

Valūta

2014.g.

Ls

2014.g.

Ls

2014.g.

Ls

2014.g.

Ls

2014.g.

Ls

2014.g.

2014.g.

Ls

Ls
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Ventspils pilsētas pašvaldības galvojumi  
7.tabula 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Pašvaldības attīstības programmas īstenošana 

Ventspils pilsētas dome 2011.gada 17.jūnijā apstiprināja Ventspils pilsētas attīstības plānošanas dokumentu 
„Ventspils pilsētas attīstības virzieni līdz 2020.gadam un aktualizēta Ventspils pilsētas attīstības programma 
2007.-2013.gadam”. Balstoties uz esošās situācijas analīzi, attīstības dokumenta stratēģiskajā daļā noteikta 
pilsētas nākotnes vīzija, definēts virsmērķis un mērķi, mērķu sasniegšanai noteikti rīcības virzieni, kas katrs 
sīkāk aprakstīts, norādot sagaidāmos rezultātus, noteiktos uzdevumus un pasākumus uzdevumu ietvaros. 
Veicamie pasākumi apkopoti rīcības plānā, bet tuvāko gadu investīciju projekti ir iekļauti investīciju plānā, kas 
ik gadu ir aktualizējams.  

Lai attīstības virzieni un programma būtu „dzīvs” plānošanas dokuments, dokumentā paredzēta tā īstenošanas 
uzraudzības veikšana, ik gadu sagatavojot pārskatu par paveikto un sasniegto.  

Ventspils pilsētas dome 2012. un 2013.gadā ir apstiprinājusi uzraudzības pārskatu par Ventspils pilsētas 
attīstības virzienu līdz 2020.gadam un Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.-2013.gadam īstenošanu 
2012. un 2013.gadā. Pārskatu par 2014.gadu plānots izskatīt un apstiprināt 2014.gada 2.pusgadā. 

Uzraudzības pārskati tiek publicēti Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.ventspils.lv, sadaļas 
„Pārvalde” apakšsadaļā „Publiskie dokumenti”. 

2013.gadā uzsākta plānošanas dokumentu „Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam” un „Ventspils pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam” izstrāde. Dokumenta 
izstrādāšanai tika izveidota Vadības grupa un četras tematiskās darba grupas – Infrastruktūras un vides darba 
grupa, Sociālās jomas darba grupa, Sabiedrības integrācijas darba grupa un Uzņēmējdarbības darba grupa. 

Ventspils pilsētas dome 2013.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu nodot publiskai apspriešanai „Ventspils 
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam” projektu un „Ventspils pilsētas attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam” projektu.  

Lai veicinātu Ventspils pilsētas attīstību laika periodā no 2014.gada līdz 2030.gadam, 2014.gadā tiks 
apstiprināti plānošanas dokumenti „Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” un 
„Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam”. 

palielinājums 

(+)

samazinājums 

(-)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

2012.g. 624 672 -73 491 551 181

2013.g. 551 181 -73 491 477 690

EUR 679 692 -104 568 575 123

Ls 477 690 -73 491 404 199

2012.g. 2 849 871 -284 987 2 564 884

2013.g. 2 564 884 -284 987 2 279 897

EUR 3 244 001 -405 500 2 838 501

Ls 2 279 897 -284 987 1 994 910

2012.g. 1 501 661 -92 000 1 409 661

2013.g. 1 409 661 -92 000 1 317 661

EUR 1 874 863 -130 904 1 743 958

Ls 1 317 661 -92 000 1 225 661

2012.g. 1 504 019 -1 504 019

2013.g.

EUR

Ls

2012.g. 6 480 223 -1 954 497 4 525 726

2013.g. 4 525 726 -450 478 4 075 248

EUR 5 798 556 -640 972 5 157 582

Ls 4 075 248 -450 478 3 624 770

Pašvaldības SIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts"

Cieto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Ventspils 

reģionā

23.12.2002. 05.03.2020.

2

Atmaksas 

termiņš

28.12.2002. 05.05.2021.

24.05.2006. 05.12.2023.

5 Kopā

1

Neatmaksātā 

pamatsumma , 

kurai nav 

iestājies 

maksāšanas 

termiņš (pārskata 

perioda sākumā)

# Aizņēmējs Mērķis

Līguma 

parakstīšanas 

datums

Gads

Pamatsumma 

pārskata perioda 

beigās 

Darījumi (+, -)

9 244 760

4

3 1 685 661

10.11.2008. 20.04.2014.

Galvojuma 

summa 

Pašvaldības SIA "Ūdeka"

Ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas pakalpojumu 

attīstība Ventspilī

4 559 792

1 049 275

Ls

1 950 032

Pašvaldības SIA "Ūdeka"

Pašvaldības SIA "Ūdeka"

Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II kārta

Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II kārta
2014.g.

Ls

2014.g.

Ls

Valūta

Ls

2014.g.

Ls

2014.g.

2014.g.

http://www.ventspils.lv


 

 37 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

 

Teritorijas plānojuma īstenošana  

 

Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu izstrāde: 
 

  Ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija lēmumu Nr.85 (protokols Nr.11;11§) „Par Ventspils pilsētas 

 teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” ir apstiprināta 
 Ventspils pilsētas Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem galīgā redakcija; 

 Ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 27.jūlija lēmumu Nr.110 (protokols Nr.13;7§) „Par Ventspils pilsētas 

 teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18 „Ventspils 
 pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
 apbūves noteikumi” izdošanu” ir apstiprināts Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006.-2018.) ar 
 grozījumiem un izdoti Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.18. 

Izstrādātie detālplānojumi:  

  Nekustamais īpašums Celtnieku ielā 21, Ventspilī 

Detālplānojums apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 9.novembra lēmumu Nr.161 (protokols Nr.21;7§) 
un tā grafiskā daļa un teritorijas  izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti kā Ventspils pilsētas saistošie 
noteikumi Nr.23; 

  Nekustamais īpašums Bangu ielā 12B, Ventspilī 

Detālplānojums un Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu ir apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 
2013.gada 22.marta lēmumu Nr.57 (protokols Nr.4;14§). 

 
Izstrādes procesā esošie detālplānojumi: 

  Ventspils pilsētas Staldzenes apbūves teritorijas daļa 

Ar Ventspils pilsētas domes 2010.gada 21.septembra lēmumu Nr. 206 (protokols Nr.18;15§) „Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu Ventspils pilsētas Staldzenes teritorijas daļai” uzsākta detālplānojuma izstrāde; 

 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 detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai; 

  Nekustamais īpašums Bangu ielā 12A, Ventspilī - 

Ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija lēmumu Nr. 83 (protokols Nr.11;9§) „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam Bangu ielā 12A, Ventspilī” uzsākta detālplānojuma izstrāde; 

Šobrīd notiek darbs pie Administratīvā līguma par detālplānojuma Bangu ielā 12A, Ventspilī īstenošanas kārtību 
saskaņošanu; 

  Nekustamais īpašums Latgales ielā 12, Ventspilī - 

Ar Ventspils pilsētas domes 2011.gada 11.novembra lēmumu Nr. 149 (protokols Nr.17;7§) „Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Latgales ielā 12, Ventspilī” uzsākta detālplānojuma izstrāde; 

Šobrīd notiek darbs pie Administratīvā līguma par detālplānojuma Latgales ielā 12, Ventspilī īstenošanas kārtību 
saskaņošanu;  

  Nekustamais īpašums P. Stradiņa ielā 17A, Ventspilī – 

 Ar Ventspils pilsētas domes 2013.gada 19.aprīļa lēmumu Nr. 75 (protokols Nr.6;10§) „Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam P. Stradiņa ielā 17A, Ventspilī” uzsākta detālplānojuma izstrāde; 

 Ar Ventspils pilsētas domes 2014.gada 14.marta lēmumu Nr.29 (protokols Nr.3; 6§) „Par nekustamā 
īpašuma P. Stradiņa ielā 17A, Ventspilī detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma 
saņemšanai” ir nodots detālplānojuma projekts publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šobrīd notiek 
izstrādātā detālplānojuma projekta pilnveidošana, atbilstoši publiskās apspriešanas laikā izteiktiem ierosinājumiem un 
iebildumiem. 

 

Sabiedrības informēšana: 

 Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana notika laika posmā no 

2012.gada 18.jūnija līdz 2012.gada 9.jūlijam, kuras laikā iedzīvotāji un institūcijas tika nodrošinātas ar iespēju 
iepazīties ar apstiprināto Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem galīgo redakciju un 
paust viedokli par to; 

  Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem izstrādes laikā iedzīvotāji tika informēti ar laikraksta 

„Ventas Balss” un oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis”, kā arī Ventspils pilsētas portāla (http://
www.ventspils.lv/) starpniecību par projekta izstrādes gaitu un iepazīšanās iespējām. Teritorijas plānojuma 
(2006.-2018.) ar grozījumiem Darba uzdevumā norādītajām institūcijām tika pieprasīti nosacījumi un 
atzinumi, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām nosūtīti paziņojumi par plānošanas dokumenta 
apstiprināšanu; 
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    Nekustamajam īpašumam Celtnieku ielā 21, Ventspilī publiskā apspriešana notika laika posmā no 

2012.gada 29.februāra līdz 2012.gada 21.martam, bet publiskās apspriešanas sanāksme, iedzīvotāju 
tikšanās ar detālplānojuma izstrādātājiem un Ventspils pilsētas domes atbildīgajām amatpersonām tika 
organizēta 2012.gada 15.martā; 

    Nekustamajam īpašumam Bangu ielā 12B, Ventspilī publiskā apspriešana notika laika posmā no 

2012.gada 2.jūlija līdz 2012.gada 23.jūlijam, bet publiskās apspriešanas sanāksme, iedzīvotāju 
tikšanās ar detālplānojuma izstrādātājiem un Ventspils pilsētas domes atbildīgajām amatpersonām tika 
organizēta 2012.gada 12.jūlijā; 

    Nekustamajam īpašumam Latgales ielā 12, Ventspilī publiskā apspriešana notika laika posmā no 

2013.gada 11.novembra līdz 2013.gada 10.decembrim, bet publiskās apspriešanas sanāksme, 
iedzīvotāju tikšanās ar detālplānojuma izstrādātājiem un Ventspils pilsētas domes atbildīgajām 
amatpersonām tika organizēta 2013.gada 28.novembrī; 

    Domes vadība 2013.gada 27.martā organizēja publisku tikšanos ar Ventspils pilsētas Pārventas 

iedzīvotājiem par pilsētas kreisā krasta attīstību, kuras ietvaros sabiedrība tika informēta arī par 
nekustamā īpašuma P. Stradiņa ielā 17A, Ventspilī plānoto attīstību un tās realizācijai nepieciešamajām 
darbībām; 

Strādājot pie detālplānojuma izstrādes, detālplānojuma izstrādē iesaistītām valsts un pašvaldības institūcijām tika 
pieprasīti nosacījumi un atzinumi, t.sk. nepieciešamā informācija. Iedzīvotāji tika informēti gan laikrakstā „Ventas 
Balss”, gan oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, gan Ventspils pilsētas portālā (http://www.ventspils.lv/) par 
detālplānojumu uzsākšanām, par detālplānojumu projektu iepazīšanās iespējām, pašvaldības organizētajām publiskām 
apspriešanām, pieņemšanas laikiem un dokumentu apstiprināšanām. 

 

2014.gadā tiek plānoti sekojoši pasākumi pašvaldības Teritorijas plānojuma īstenošanai: 

 Plānots apstiprināt sekojošus detālplānojumus: 

 Ventspils pilsētas Staldzenes teritorijas daļas ~ 40 ha platībā; 

 nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī; 

 nekustamā īpašuma Latgales ielā 12, Ventspilī; 

 nekustamā īpašuma P. Stradiņa ielā 17, Ventspilī. 

 Atbilstoši Ventspils pilsētas teritorijas plānojumam (2006.-2018.) ar grozījumiem, 2013.gadā ir 

izstrādāta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) pārlūkprogramma. 

Strādājot pie Teritorijas plānojuma un detālplānojumu izstrādes, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 
pašvaldība nodrošina jebkuram interesentam iespēju iepazīties un piedalīties pilsētas attīstības plānošanas procesos, 
sniedzot nepieciešamo informāciju masu medijos, vēstuļu formā, gan organizējot publiskās apspriešanas un 
konsultējot apmeklētājus personīgi. 
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PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA INVESTĪCIJU PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ 

Viens no tautsaimniecības attīstību galvenajiem raksturotājiem ir investīciju apjoms valstī kopumā un 
konkrētajā pašvaldībā. Lai raksturotu saimnieciskās darbības intensitāti, uzņēmējdarbības aktivitāti un 
materiāli tehnisko nodrošinājumu, nozīmīgs rādītājs ir investīcijas, kuras pašvaldība piesaista, realizējot 
Eiropas Savienības (ES) fondu, programmu 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, sekmējot ekonomiskās darbības, pašvaldības 
teritoriju, mājokļu apsaimniekošanas, sporta, kultūras, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības attīstību.  

Ventspils pilsētas attīstības stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai, pilsētas attīstībai nozīmīgās 
sfērās un objektos pēdējos gados ir piesaistīts būtisks ES struktūrfondu finansējums, valsts budžeta līdzekļi, 
kā arī novirzīti pašvaldības budžeta, citu institūciju un kapitālsabiedrību līdzekļi. 

Lai interesenti un 2013.gada publiskā pārskata lasītāji iegūtu priekšstatu par Ventspils pilsētā 
realizētajām publiskajām investīcijām (valsts, dažādu fondu un pašvaldības finanšu līdzekļi) un pašvaldības 
līdzdalību citos projektos (finansējuma apjoms, avoti u.tml.), pārskatā ir ietverta informācija par projektiem, 
ko īstenoja un īsteno pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kā arī Ventspils Brīvostas pārvalde un 3 
valsts dibinātas institūcijas – Ventspils Augstskola, Ventspils Tehnikums un Ventspils Mūzikas vidusskola. 

Pašvaldības struktūrvienības un minētās valsts dibinātās institūcijas 2012. un 2013.gadā īstenojušas un 
2014.gadā turpina īstenot projektus par vairāk kā 103 miljoniem latu (vairāk kā 146 miljoni euro), tai skaitā, 
2012.gadā apgūti 31 miljoni latu (44 miljoni euro), 2013.gadā – 41 miljoni latu (57 miljoni euro), savukārt 
2014.gadā plānots apgūt 31 miljonus latu (45 miljoni euro). Detalizēta informācija par 2012., 2013. un 
2014.gadā īstenotajiem projektiem un apgūto finansējumu aplūkojama šī pārskata 5.pielikumā. 

Pie nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem šajā periodā jāmin 2012.gadā atjaunotās kultūras mantojuma 
Livonijas ordeņa pils kompleksa 2.stāva nozīmīgākās telpas – kapela, kapitula zāle, ordeņa brāļu guļamtelpa, 
ēdamtelpa ar laikmetam atbilstošu digitālo ekspozīciju. Būtisks ieguldījums ventspilnieku, Ventspils novada 
iedzīvotāju un visa Kurzemes reģiona iedzīvotāju veselības pakalpojumu pieejamībā un to kvalitātes 
uzlabošanā ir 2013.gada pašā sākumā atklātā jaunuzbūvētā poliklīnika. Tāpat tiek veikts nopietns darbs pie 
pilsētas daudzdzīvokļu namu un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas. Kopš 2009.gada 
pašvaldība ir veikusi kompleksus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 16 Ventspils pilsētas 
pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot divus projektus, kā rezultātā ir piesaistīti gan ES fondu līdzekļi, gan 
valsts budžeta un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi. 

2013.gadā sekmīgi pabeigti kopš 2010.gada īstenoti 2 nozīmīgi projekti – „Ielu infrastruktūras attīstība 
Ventspilī, II kārta”, kura ietvaros Ventspilī rekonstruēti vai no jauna izbūvēti 79 ielu posmi un 
„Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī III kārta”, kura ietvaros ventspilniekiem uzlabota ūdensapgādes 
pakalpojumu pieejamība. Jāmin, ka 2012.gada vasarā pabeigtais veloceliņu attīstības projekts, paplašinot 
veloceliņu tīklu pilsētā un uzstādot mūsdienīgas velonovietnes, pagarina veloceliņa kopgarumu pilsētā par 
vairāk nekā 10 km. 

Kā būtisks Ventspils centra infrastruktūras attīstības projekts minams Lielā laukuma rekonstrukcija, kura 
ietvaros 2013.gada vasarā uzsākti vērienīgi būvniecības darbi un, projektam noslēdzoties, ventspilnieki un 
ikviens Ventspils viesis varēs baudīt jauno strūklaku un labiekārtotas teritorijas priekšrocības. 

Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekta, kura 
īstenošana ir uzsākta 2013.gada pavasarī, ietvaros Ventspils Tehnikuma vēsturiskās ēkas rekonstrukcija un 
jaunās, mūsdienīgās dienesta viesnīcas būvniecības darbu ievērojamais apjoms neatstāj vienaldzīgu nevienu 
interesentu. Projektam noslēdzoties, Ventspils Tehnikuma audzēkņi iegūs mūsdienu prasībām atbilstošas 
mācību telpas (jaunas iekārtas), vienlaikus nodrošinot audzēkņu iegūtās izglītības Eiropas līmeņa 
konkurētspēju. 

Plānotie pašvaldības investīciju projekti turpinās līdzšinējos gados iesākto pilsētvides attīstību,  paredzot 
apjomīgus infrastruktūras uzlabojumus, ieguldījumus izglītībā, kultūrā, sociālo un veselības aprūpes 
pakalpojumu uzlabošanā. 

 

PERSONĀLS, VEIKTIE PASĀKUMI PERSONĀLA VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 

 

Cilvēkresursi Ventspils pilsētas vietējai pārvaldei ir nozīmīgs stratēģisks resurss, kas Ventspils pilsētas 
pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās Ventspils pilsētas dome ir kapitāla daļu turētājs, nodrošina 
pilsētas pašvaldībai nodoto autonomo un normatīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un 
uzdevumu izpildi, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu iedzīvotāju interesēs īstenošanu, veidojot Ventspils pilsētas 
labklājības pamatu. 

Lai ilgtermiņā noturētu, piesaistītu un attīstītu kompetentu un lojālu personālu, radot viņiem pievilcīgus amata 
pienākumu pildīšanas apstākļus, nodrošinātu personāla tiesību ievērošanu darba tiesiskajās attiecībās, darba 
organizāciju, Ventspils pilsētas vietējā pārvaldē tiek īstenota vienota, mūsdienīga, efektīva cilvēkresursu 
vadības politika.  
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2013.gadā Ventspils pilsētas pašvaldībā saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un tam pakārtotiem Ministru kabineta noteikumiem, 
tika aktualizēta vienotā atlīdzības sistēma un veikta virkne uzdevumu efektīvai un caurskatāmai euro 
ieviešanai, kas aptver 1484 Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēs nodarbinātās personas (faktiskais vidējais 
Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbināto personu skaits 2013.gadā). 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs 2013.gadā bija apstiprinātas 855,7 amatu vienības un 639 
pedagoģiskās likmes.  

Zemāk attēlotajā grafikā atspoguļots Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums pēc 
vecuma un dzimuma uz 2013.gada 31.decembri : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielākā daļa, aptuveni 28% no kopējā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbināto personu 
skaita, ir vecumā no 45 gadiem līdz 54 gadiem, savukārt aptuveni 85% no kopējā darbinieku skaita ir 
sievietes.  

Ventspils pilsētas pašvaldībā īpaša uzmanība tiek pievērsta augsti kvalificēta personāla nodarbināšanai, kas 
ietver arī augstas prasības personāla atlasē. Lai nodrošinātu augsti kvalificēta personāla piesaisti, Ventspils 
pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs personāla atlases procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta pretendentu 
individuālajai kvalifikācijai un prasmēm. 

Darba tiesiskās attiecības 2013.gadā pavisam kopā tika uzsāktas ar 182 personām. No tām ar 106 personām 
tika slēgti darba līgumi uz noteiktu laiku, kas saistīts ar pastāvīgo darbinieku aizvietošanu bērna kopšanas 
atvaļinājuma laikā, ar pastāvīgo darbinieku aizvietošanu darbnespējas laikā u.c.. Savukārt ar 76 personām, 
tika noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku, kas galvenokārt saistīts ar vakanču izveidošanos uz iepriekšējo  

darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamata. Ar 181 personu 2013.gadā Ventspils pilsētas pašvaldība izbeigusi 
darba tiesiskās attiecības. 86 personām beidzās darba līgumu uz noteiktu laiku termiņš, kas saistīts ar 
pastāvīgo darbinieku atgriešanos no bērna kopšanas atvaļinājumiem, projektu realizācijas termiņu beigām 
u.c.. Savukārt ar 95 personām, darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas, galvenokārt, pamatojoties uz 
darbinieku uzteikumiem pēc pašu vēlēšanās un pensijas vecuma iestāšanos.  

Ventspils pilsētas pašvaldības efektīvas darbības pamatā ir augsti profesionāla personāla nodarbināšana, 
regulāra personāla kvalifikācijas paaugstināšana, investīcijas personāla izaugsmē un karjeras virzībā.  

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums pēc dzimuma un vecuma   uz 
2013.gada 31.decembri  
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Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  
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Zemāk attēlotajā diagrammā atspoguļots Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu 
sadalījums pēc izglītības uz 2013.gada 31.decembri : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kā redzams augstāk atspoguļotajā attēlā, 956 personām, tas ir 64 %, no kopējā Ventspils pilsētas pašvaldības 
budžeta iestādēs nodarbināto personu skaita, ir augstākā izglītība, tai skaitā, aptuveni 37% no kopējā 
cilvēkresursu skaita ir ieguvuši bakalaura grādu un otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, savukārt 24% 
ir ieguvuši maģistra grādu. 

Zemāk attēlotajā grafikā atspoguļots Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu, kas ieguvuši 
augstāko izglītību, detalizētāks sadalījums uz 2013.gada 31.decembri :  

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 kompetencei atbilstošus, apmācību 
kursus, seminārus, piedaloties darba pieredzes apmaiņas procesos u.c.. Profesionāla vietējās pārvaldes 
cilvēkresursu apmācība ir viens no instrumentiem, kas sekmē darba ieguldījumu Ventspils pilsētas attīstībā un 
stratēģijas īstenošanā, ka arī kalpo kā motivējošs faktors jaunradei un sabiedrībai nozīmīgu attīstības 
jautājumu risināšanai.  

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu sadalījums 
pēc izglītības uz 2013.gada 31.decembri 
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Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu, kas ieguvuši augstāko izglītību, 
sadalījums uz 2013.gada 31.decembri 
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Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Ventspils pilsētas domei ir svarīgi, lai ventspilnieki saņemtu skaidru un saprotamu informāciju par pašvaldības 
darbu, kā arī lai visiem ventspilniekiem būtu iespējams piedalīties savas pilsētas veidošanā un lēmumu 
pieņemšanā.   

Pašvaldības 2013. gadā veiktie pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību un izglītotību par 
pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā  

Lai iedzīvotāji saņemtu izvērstu un daudzpusīgu informāciju par pašvaldības darbu, tā aktualitātēm, 
problēmjautājumiem, gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldība un tās struktūrvienības regulāri 
informē iedzīvotājus ar plašsaziņas līdzekļu, interneta un sociālo mediju starpniecību, kā arī tieši kontaktējas 
ar iedzīvotājiem, risinot viņiem aktuālus jautājumus. 

  Pilsētas portāls www.ventspils.lv kas kalpo kā vispusīgs informācijas avots par pašvaldības darbu. 

Iedzīvotāju ērtībai portālā publicētās ziņas sadalītas četrās kategorijās, kā arī izveidota īpaša sadaļa 
«Vaicā iedzīvotāji, atbild dome», kurā ikviens var uzdot interesējošo jautājumu un saņemt uz to 
atbildi. Tāpat portāla iespējams 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 sniedz informāciju par savu darbu kā vietējiem, tā 

reģionālajiem un nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Pašvaldības darbs atspoguļots Kurzemes TV 
veidotajos sižetos, kā arī atsevišķas struktūrvienības iedzīvotāju informēšanas nolūkos sagatavo un 
publicē īpašas rubrikas Ventspils novada laikrakstā «Ventas Balss». 

 Pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes regulāri rīko Informācijas dienas iedzīvotājiem; 

 Radio SWH Ventspils studijas ēterā 2013. gadā izskanējuši 108 informatīvi raidījumi par aktuāliem 

pašvaldības darba jautājumiem, savukārt krievu valodā skanošajā radio stacijā «Russkije Hiti» 
izskanējuši 48 raidījumi par pašvaldības darba aktualitātēm. 

 Regulāri tiek organizētas sabiedriskās apspriešanas; 

 gandrīz katru nedēļu Ventspils pilsētas domē tiek rīkotas preses konferences, kurās par 

būtiskākajām pašvaldības darba aktualitātēm un risināmajiem jautājumiem informē pašvaldības 
vadība. Vairākas reizes gadā notiek arī preses konferences saistībā ar nozīmīgiem pasākumiem 
pilsētā vai pilsētas attīstībai būtisku projektu īstenošanu. 

 gandrīz katru nedēļu Ventspils pilsētas domē tiek rīkotas video jautājumu sesijas „Atbildes uz 

iedzīvotāju jautājumiem”, kurās domes vadība atbild uz iedzīvotāju jautājumiem par sev 
interesējošām tēmām, kā arī komentē iedzīvotāju ierosinājumus un ieteikumus. 

 Lai iedzīvotāji varētu gūt priekšstatu par lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī varētu ērti sekot līdzi 

pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm, Pilsētas attīstības komisijas sēdes un Ekonomikas un 
budžeta komisijas sēdes tiek pārraidītas tiešraidē portālā www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv.  
2013. gadā tiešraidē pārraidītas 69 sēdes. 

 Reizi mēnesī tiek organizētas stundu ilgas tiešraides latviešu un krievu valodā portālā 

www.ventspils.lv un portālā www.ventasbalss.lv , kā arī SIA „SkaTVis” kabeļtelevīzijas tīkla 
informatīvajā kanālā, kuru laikā domes vadība atbild uz iedzīvotāju jautājumiem par konkrētās 
tiešraides tēmu – veselības, sporta, kultūras, sociālie, infrastruktūras u.c. jautājumi. 

 Izvērtējot pasākuma saturu, nozīmību un iedzīvotāju ieinteresētību, tiešraidē  portālā 

www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv tiek pārraidītas arī dažādas tikšanās, prezentācijas, 

konferences u.tml. 

 
 
 

 Ventspils pilsētas domes vadība, pašvaldības struktūrvienību vadītāji un speciālisti regulāri snieguši 

intervijas un informāciju ziņu aģentūrām, lielākajiem Latvijas nacionālajiem laikrakstiem, radio un 
televīzijai, kā arī vietējiem plašsaziņas līdzekļiem un vairākiem ārvalstu medijiem. 

 
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 pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Rūpējoties par iedzīvotāju vajadzību un interešu 
apmierināšanu, tai skaitā sociālajā sfērā, kultūras un izglītības jomā Ventspils pilsētas pašvaldība par vienu no 
saviem uzdevumiem ir izvirzījusi sadarbību ar nevalstisko sektoru. To īstenojot, Ventspils pilsētas pašvaldība ir 

http://www.ventspils.lv
http://www.ventspils.lv
http://www.ventasbalss.lv
http://www.ventspils.lv
http://www.ventasbalss.lv
http://www.ventspils.lv
http://www.ventasbalss.lv
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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 Ventspils pašvaldību, ikdienas darbā tiek izpildīti divi nosacījumi: 
pirmkārt, informācijas pieejamība un, otrkārt, sabiedrības pārstāvju tieša iesaiste. Nevalstisko organizāciju (NVO) 
pārstāvji tieši iesaistās pašvaldības darbā, strādājot domes izveidotajās komisijās un darba grupās, kurās pirms 
lēmumu pieņemšanas domes sēdēs tiek izskatīti visi būtiskākie pašvaldības darba jautājumi, kā arī iesniedzot 
priekšlikumus pašvaldībai, piedaloties NVO un pašvaldības kopīgi organizētās tikšanās reizēs ar biedrību, 
nodibinājumu un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. 

 

Finansiāls atbalsts nevalstiskajām organizācijām  

Pašvaldība katru gadu finansiāli atbalsta to nevalstisko organizāciju darbību, kas Ventspils iedzīvotāju labā veic 
nozīmīgu darbu un sniedz atbalstu kādai no sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Šim mērķim katru gadu 
tiek iedalīts finansējums Sociālā dienesta budžetā, un tas paredzēts biedrību un nodibinājumu darbības 
nodrošināšanai – telpu īrei, komunālo pakalpojumu segšanai, sakaru pakalpojumu nodrošināšanai utt.  

Turklāt ik gadu tiek izsludināts Sociālās palīdzības projektu finansēšanas konkurss, lai sniegtu finansiālu atbalstu 
uzņēmīgām personām, kas īsteno uz sociāli mazaizsargāto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu vērstus projektus, 
veicina fizisku un juridisku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī atbalsta pasākumu 
organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Konkursā finansējums projektiem var tikt piešķirts gan 
vienreizēju (atsevišķu) pasākumu organizēšanai, gan pastāvīgu, pārejošu pasākumu (sociālie pakalpojumi vai citi 
atbalsta pasākumi, kuri turpinās vairākus gadus) organizēšanai. 

Ik gadu tiek organizēts arī Kultūras projektu finansēšanas konkurss, Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkurss un Sporta projektu finansēšanas 
konkurss, kuru ietveros iespējams saņemt pašvaldības finansējumu savas iniciatīvas īstenošanai. 

 

Rūpes par pacientu tiesību aizsardzību un pacientu-ārstniecības personāla efektīvu saskarsmi 

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir izstrādāta „Pacientu un darbinieku aptaujas kārtība” , ar mērķi noteikt 
pacientu apmierinātības līmeni ar slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un darbinieku 
apmierinātības līmeni ar darba apstākļiem. 

Pacientu anketēšanai tiek izmantotas 8 anketu veidlapas (Ventspils slimnīcā – 3, Talsu filiālē – 3,  2 – kopējās). 
Pacienti tiek aicināti aizpildīt anketas un iemest speciālās kastītēs, kuras atrodas nodaļu māsu posteņos un 
ambulatorās pieņemšanas uzgaidāmajā telpā, uzņemšanas nodaļā. Anketu veidlapas atrodas pie 
pastkastēm.  Kvalitātes vadītājs apkopo anketēšanas rezultātus un kopsavilkuma veidā iesniedz valdei izskatīšanai.  

Slimnīca nodrošina ar pierādījumiem pamatotu sūdzību izskatīšanu, kas saistīta ar veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitātes nodrošināšanu. Sūdzību izskatīšana ir noteikta iekšējā normatīvā aktā „Dokumentu un arhīva pārvaldības 
kārtība”.  Sūdzības tiek reģistrētas, izskatītas, noteiktas korektīvās un preventīvās darbības, un uz tām tiek 
atbildēts. Sūdzību vadības process ir iekļauts Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanas kārtībā. 

 

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar pašvaldības darba kvalitāti un to 
rezultāti 

Ventspils pilsētā darbojas vairāki mehānismi atgriezeniskās saites veidošanai ar iedzīvotājiem, ar kuru palīdzību 
iedzīvotāji var iesniegt savus priekšlikumus vai sūdzības, kā arī uzdot jautājumus pašvaldības speciālistiem: 

 Ventspils pilsētas pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības regulāri veic iedzīvotāju 

apmierinātības, attieksmes un viedokļa pētījumus. Katra pētījuma dati tiek rūpīgi analizēti un uz tiem 
reaģē. 

 

 Ikviens interesents var piezvanīt uz «karsto telefonu» (automātiskais atbildētājs) jebkurā 

diennakts laikā. 2013. gadā «karstajā telefonā» saņemti 234 zvani; 

 iesniegumu pašvaldībai, netērējot naudu pastmarkai un aploksnei, iespējams iemest 40 dažādās 

vietās pilsētā izvietotajās domes pastkastēs. 2013.gadā domes pastkastēs saņemti 22 jautājumi; 

 Ventspils novada laikrakstā «Ventas Balss» ir rubrika «Hallo, «Ventas Balss» klausās», kurā 

iespējams paust viedokli un uzdot jautājumus. 2013.gadā ar laikraksta „Ventas Balss” starpniecību 
sev interesējošos jautājumus pašvaldībai uzdevuši 1188 ventspilnieki; 
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 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. 
2013.gada laikā šajā sadaļā uzdoti 2048 jautājumi. 

 Ik nedēļu īpašā video atbilžu sesijā portālā uz iedzīvotāju iesniegtajiem jautājumiem atbild 

Ventspils pilsētas domes vadība. Kopumā 2013.gadā notikušas 45 video atbilžu sesijas, kurās 
atbildēti 522 jautājumi; 

 Pašvaldības speciālisti seko līdzi un atbild uz laikraksta «Ventas Balss» uzturētajā portālā 

www.ventasbalss.lv paustajiem viedokļiem un uzdotajiem jautājumiem; 2013. gadā portālā 
www.ventasbalss.lv pašvaldības speciālisti snieguši atbildes uz 676 iedzīvotāju jautājumiem, 
komentāriem ierosinājumiem; 

 Ikvienam iespējams sazināties ar pašvaldību arī elektroniski, atsūtot iesniegumu vai jautājumu 

uz e-pastu; 

 Ventspils portālā un citos vietējos plašsaziņas līdzekļos regulāri tiek izsludinātas iedzīvotāju 

aptaujas par pilsētai nozīmīgiem jautājumiem. Iedzīvotāju iesniegtie viedokļi tiek apkopoti un 
ņemti vērā lēmumu pieņemšanas procesā. 

 Ik nedēļu noteiktos laikos iespējams pieteikties un ierasties uz iedzīvotāju pieņemšanu pie 

pašvaldības vadības. 

 Lai radītu iedzīvotājiem iespēju atrisināt aktuālus jautājumus maksimāli efektīvā veidā, samazinot 

laika patēriņu pašvaldības pakalpojumu saņemšanā, vienkāršojot un atvieglojot lietu kārtošanas 
procedūru, darbojies Iedzīvotāju informācijas centrs. Iedzīvotāju informācijas centrā 2013. gadā 
personīgi un telefoniski vērsušies 5895 apmeklētāji, rakstisko un elektroniski saņemto iesniegumu 
skaits – 40. 

 2013.gadā pašvaldība un tās struktūrvienības izvērsušas aktīvu komunikāciju ar iedzīvotājiem 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. 

 Portālā www.ventspils.lv tiek veidotas lielās un mazās aptaujas par aktualitātēm.  

 Iedzīvotāji tiek aicināti arī izteikt ierosinājumus komentāros pie ziņām gan portālā www.ventspils.lv, 

gan www.ventasbalss.lv . Šo iespēju iedzīvotāji arī aktīvi izmanto un daudzi iedzīvotāju ierosinājumi 
arī ņemti vērā. 

 Papildus informācijas dienām pēc nepieciešamības tiek organizētas tikšanās ar pilsētas rajonu 

iedzīvotājiem, lai diskutētu par konkrētā rajona infrastruktūras uzlabošanu, uzklausītu ierosinājumus. 

 

Visi iedzīvotāju iesniegtie jautājumi, ierosinājumi un sūdzības tiek reģistrēti. Atbildīgās pašvaldības amatpersonas 
sagatavo atbildes, kuras publicē portālā www.ventspils.lv , kā arī laikrakstā «Ventas Balss». 

http://www.ventasbalss.lv
http://www.ventasbalss.lv
http://www.draugiem.lv
http://www.twitter.com
http://www.facebook.com
http://www.ventspils.lv
http://www.ventspils.lv
http://www.ventasbalss.lv
http://www.ventspils.lv
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Pašvaldības galvenie uzdevumi 

2014.gadā 
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Galvenie uzdevumi 2014.gadā saskaņā ar apstiprināto budžetu, īstenojot Ventspils pilsētas attīstības 
programmā noteiktos mērķus un uzdevumus, aptverot visas pilsētas attīstībai nozīmīgās nozares.   

Viens no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem 2014.gadā ir kvalitatīva sagatavošanās jaunā ES fondu 
plānošanas periodā no 2014.līdz 2020.gadam pieejamā finansējuma efektīvai apguvei (Latvija turpmākajos 7 
gados varēs apsaimniekot aptuveni 4,5 miljardus eiro no kopumā visām ES dalībvalstīm pieejamiem 325 
miljardiem eiro), īpašu uzmanību pievēršot pašvaldībām paredzētajām investīcijām pilsētvides attīstības 
nodrošināšanai dažādās nozarēs caur finansiāli ietilpīgiem ieguldījumiem galvenokārt pašvaldības infrastruktūrā 
izveidē (izglītība, veselības aprūpe, sociālā joma, pilsētvide kopumā (ielas, laukumi, parki u.tml.), siltumapgādē, 

ūdensapgādē, ēku sektorā (gan daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku fonds, gan pašvaldības ēkas). 

2014.gadā tiks turpināta iepriekšējos gados uzsākto ES fondu projektu īstenošana, no kuriem kā būtiskākie 
atzīmējami: 

- projekts „Ventspils publiskās infrastruktūras attīstība un kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot uzņēmējdarbības vidi 
pilsētā”. Šī projekta ietvaros uzsākta Lielā laukuma rekonstrukcija, vienlaicīgi veicot ar šo teritoriju kompleksi un 
funkcionāli saistītās infrastruktūras rekonstrukciju (t.sk. Jaunpilsētas laukuma celiņu rekonstrukcija un 
apgaismojuma izveide, pievedceļu – Lielā prospekta no Ganību līdz Saules ielai renovācija un Sporta ielas 
rekonstrukcija, stāvvietu rekonstrukcija Kuldīgas ielas posmā no Lielā prospekta līdz Jūras ielai un Sporta ielas 10 
stāvlaukuma rekonstrukcija) ; 

- Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekta īstenošana  
– projekta ietvaros  2014.gadā paredzēts turpināt 2013.gadā uzsāktos darbus – rekonstruēt Ventspils Tehnikuma 
vēsturisko ēku, uzbūvēt jaunu dienesta viesnīcu un iegādāties modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību 
aprīkojumu, ar mērķi paaugstināt iegūto zināšanu konkurētspēju. Paredzēts, ka 2014./2015.mācību gadā Ventspils 
Tehnikuma audzēkņi mācības varēs uzsākt jaunā, modernā, profesionālās izglītības kompetences centram 
atbilstošā izglītības iestādē. 

Turpinot mērķtiecīgu ielu infrastruktūras sakārtošanu pilsētā, kompleksi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 
Ventspilī, IV kārta”, kura ietvaros 2014.gadā paredzēts veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu 
pilsētas attālākajos rajonos - Krievlaukos (ielu posmi Vidusceļā, Lāču, Zaķu, Caunu, Smilgu, Zelmeņu, Kļavu, 
Graudu ielās) un Dienvidrietumu rajonā (ielu posmi Vasarnīcu, Sila, Mētru ielās) kopumā 6,4 kilometru garumā, 
pašvaldība veiks šo ielu malu izbūvi un teritorijas labiekārtošanu (ārpus ūdensvada un kanalizācijas tīklu seguma 
atjaunošanas zonas), lai nodrošinātu pilnu ielas rekonstrukciju visā tās platumā. 

Domājot par daudzveidību un aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanu bērniem un jauniešiem, 2014.gadā 
Pārventas Džungļu takā, Reņķa dārzā un abās bērnu pilsētiņās plānots uzstādīt jaunas vai nomainīt esošās rotaļu 
iekārtas un elementus. Tāpat, plānota jaunu bērnu rotaļu laukumu izveide 5 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iekšpagalmos  un turpināsies Piedzīvojumu parka attīstība, veidojot (paaugstinot) slēpošanas kalna profilu un 
labiekārtojot apkārtējo teritoriju.  

Ņemot vērā iedzīvotāju ieinteresētību par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu 
sakārtošanu, 2014. gada budžetā paredzēti līdzekļi līdzfinansējumam daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai un infrastruktūras izveidei. 

Izglītības nozarē 2014.gadā plānots turpināt īstenot 2013.gadā uzsākto Rīcības programmu mācīšanas 

kvalitātes uzlabošanai pašvaldības izglītības iestādēs. Programma paredzēta, lai paātrinātu jaunu apmācības 
metožu ieviešanu vispārizglītojošās skolās un padarītu efektīvāku tradicionālo apmācības metožu izmantošanu. Tās 
ietvaros arī 2014.gadā paredzēta pedagogu darba efektivitātes paaugstināšana (semināri, konsultācijas, stundu 
vērošana, ekspertu dienesta izveide), kā arī mācību aprīkojuma iegāde 1.-4.klašu telpās. Turpināsies arī 2011.gadā 
uzsāktās rīcības programmas darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem 
īstenošana, ar mērķi padziļināt teorētiskās zināšanas un prasmes dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos, 
pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā, rosināt pētnieciskajai darbībai. 

Lai plānveidīgi un sistemātiski atjaunotu izglītības iestāžu informāciju tehnoloģijas, 2014.gadā paredzēta trīs 
datorklašu nomaiņa 2., 4. un 6. vidusskolai (kopumā plānots nomainīt 53 datorus), kā arī, 2014.gadā plānots veikt 
izglītības iestāžu kapitālos un kārtējos remontdarbi (finansiālie apjomīgākie darbi tiks veikti 6.vidusskolā  - iekšējās 
ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (2.kārta);  pirmsskolas izglītības iestādē „Margrietiņa” - jumta seguma 
nomaiņa, elektriskā apgaismojuma rekonstrukcija un ugunsgrēka signalizācijas izbūve; pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saulīte” – sporta zonas izbūve no mīkstā mākslīgā seguma, elektriskā apgaismojuma rekonstrukcija un 
ugunsgrēka signalizācijas izbūve. 

Lai popularizētu un reklamētu kultūras un atpūtas iespējas Ventspils pilsētā, piesaistot apmeklētājus un 

tūristus, 2014.gadā papildus jau ikgadējiem tradicionālajiem pasākumiem (piemēram, Zilā karoga pacelšanas 
svētki, Jūras svētki, Pilsētas svētki), norisināsies vairāki vietējas un starptautiskas mēroga pasākumi, no kuriem 
īpaši jāatzīmē 24.Starptautiskais šaursliežu dzelzceļa muzeju salidojums, kas ir pirmais šāda veida pasākums 
Baltijas valstīs un notiks Ventspilī no šī gada 9.līdz 2.oktobrim. Salidojuma galvenais mērķis ir popularizēt Ventspils 
šaursliežu dzelzceļa ekspozīciju un tā unikālo ritošo sastāvu. Paredzams, ka salidojumā piedalīsies ap 170 
interesentu no Vācijas, Krievijas, Lietuvas un citām valstīm. Salidojuma ietvaros paredzēta interesanta programma 
ar dažādām ekskursijām, kas ļaus iepazīt Latvijas un Ventspils vēsturi un industriāli tehnisko mantojumu. Pirmais 
šāda veida salidojums notika 1991.gadā Frankfurtē pie Mainas, Vācijā, un līdz šim šie festivāli ir notikuši Vācijā, 
Holandē, Francijā, Šveicē, Dānijā, Austrijā un Rumānijā. 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Ar mērķi nostiprināt Ventspils pilsētu kā nozīmīgu starptautisku sporta centru un daudzpusīgi izmantotu 
iespējas, ko sniedz pilsētā izveidotā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra, pašvaldība 2014.gadā plānojusi 
turpināt finansiāli atbalstīt pēdējos gados iedzīvotāju atsaucību ieguvušos un par tradīciju kļuvušos - Ventspils 
piedzīvojumu parka pusmaratonu, Nūjošanas festivālu, kā arī  netradicionālo sporta veidu spēļu festivālu „Ghetto 
Games”, kurš Ventspilī tiks rīkots jau trešo reizi un iemantojis lielu popularitāti jauniešu vidū. No jaunajām iecerēm 
jāatzīmē dragreisa sacensības, kuru norise plānota Ventspils lidlaukā. 

Sociālajā jomā 2014.gadā pašvaldība plāno pilnībā saglabāt pašreizējo atbalstu mazaizsargātākajiem 
pilsētas iedzīvotājiem – trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem, bāreņiem (vairāk nekā 

40 pabalstu veidu , Piemēram, kompensācija medikamentu iegādei 35 euro apmērā katram pabalsta saņēmējam, 
kompensācija mēnešbiļešu iegādei braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā 50% vai 90% apmērā, kā arī 
saglabāts noteiktais pabalsta apmērs uz Lieldienām 28 euro un uz Ziemassvētkiem 42 euro apmērā). Jāatzīmē, ka 
2014.gadā vienreizējo bērna(-u) piedzimšanas pabalstu saņems ne tikai ne ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statuss, bet arī pārējās ģimenes gadījumā (156 euro vai 78 euro, atkarībā no tā, vai abi 
vai viens no vecākiem ir deklarējuši dzīvesvietu Ventspilī). 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētais kopbudžets 2012., 2013.gadā un 2014.gada plāns 

Nr.p.k. Rādītāju nosaukums

2012.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

LVL

2013.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

LVL

Apstiprinātais plāns 

uz 2014.gada 

1.maiju, LVL 

(informatīvi)

Apstiprinātais plāns 

uz 2014.gada 

1.maiju, EUR

1 2 3 4 5 6

1 IEŅĒMUMI (1+2+3+4+5) 32 875 167 31 699 303 34 009 374 48 390 978

2 1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (3+7) 20 662 345 20 685 923 20 037 557 28 510 876

3 1.1. Nodokļu ieņēmumi (4+5+6) 18 884 399 20 011 811 19 519 618 27 773 915

4        Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 16 366 883 17 388 283 16 938 518 24 101 340

5        Nekustamā īpašuma nodoklis 2 379 187 2 483 350 2 443 652 3 477 004

6        Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 138 329 140 178 137 448 195 571

7 1.2. Nenodokļu ieņēmumi (8+9+10+11) 1 777 946 674 112 517 939 736 961

8 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 179 375 186 442 120 488 171 439

9 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 24 096 25 534 24 900 35 430

10 Naudas sodi un sankcijas 25 595 35 321 29 700 42 259

11 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 548 880 426 815 342 851 487 833

12 2. Budžeta iestāžu ieņēmumi 2 734 521 2 290 814 2 769 088 3 940 057

13 3. Transferti (14+15) 6 833 299 6 014 603 8 320 790 11 839 417

14 3.1. Valsts budžeta transferti 6 818 392 5 612 849 7 963 965 11 331 701

15 3.2. Pašvaldību budžetu transferti 14 907 401 754 356 825 507 716

16
4.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu 

avotiem 1 660 965 1 693 677 1 857 455 2 642 919

17
4.1. Privatizācijas fonds/līdzekļi 25 418 15 688 6 407 9 116

18
4.2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 366 450 420 718 508 117 722 985

19
4.3.Mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem 

pārvadājumiem 
36 564 61 718 54 380 77 376

20
4.4. Dotācija par bez maksas pārvadātajiem pasažieriem 

Republikas pilsētās 
123 171 135 100 139 880 199 031

21 4.5. Dabas resursu nodoklis 87 466 94 677 100 131 142 474

22 4.6. Ostas maksa 1 021 134 965 016 1 046 940 1 489 661

23 4.7. Pārējie ieņēmumi 762 760 1 600 2 276

24 5. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 984 037 1 014 286 1 024 484 1 457 709

25 IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM 37 299 094 35 464 079 36 296 137 51 644 746

26 Vispārējie valdības dienesti 3 400 494 3 663 838 3 324 690 4 730 607

27 t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 1 795 973 2 252 385 1 799 765 2 560 835

28 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 080 956 1 189 013 1 437 146 2 044 874

29 Ekonomiskā darbība 2 378 936 2 151 286 3 622 017 5 153 665

30 Vides aizsardzība 68 074 72 595 98 177 139 693

31 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 10 381 714 8 811 073 8 623 682 12 270 393

32 Veselība 154 695 106 758 109 001 155 094

33 Atpūta, kultūra un reliģija 5 901 020 6 031 521 4 761 195 6 774 570

34 Izglītība 11 124 206 10 588 053 11 306 389 16 087 542

35 Sociālā aizsardzība 2 808 999 2 849 942 3 013 840 4 288 308

36
IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM 

KATEGORIJĀM
37 299 094 35 464 079 36 296 134 51 644 746

37 Atlīdzība 10 304 684 11 251 925 12 077 666 17 184 971

38 Preces un pakalpojumi 7 881 043 8 294 696 9 050 261 12 877 361

39 Subsīdijas un dotācijas 3 479 220 4 026 865 3 169 257 4 509 446

40 Procentu maksājumi 28 285 28 647 34 275 48 769

41 Pamatkapitāla veidošana 11 201 963 7 373 126 6 704 962 9 540 301

42 Sociālie pabalsti 1 796 883 1 573 944 1 791 636 2 549 269

43 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 2 519 557 2 911 522 3 467 676 4 934 058

44 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 393 384 401 571

45 Kapitālo izdevumu transferti 87 066 2 970

46
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav 

klasificēti iepriekš

47 Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā 1 650 750 1 352 287 -415 391 -591 048

48 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 11 820 711 9 047 534 6 635 043 9 440 816

49 Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 9 047 534 6 635 045 3 932 889 5 596 000

1.pielikums 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2012. , 2013.gadā un 2014.gada plāns  

Nr.p.k.

2012.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

LVL

2013.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

LVL

Apstiprinātais 

plāns uz 

2014.gada 

1.maiju, LVL 

Apstiprinātais 

plāns uz 

2014.gada 

1.maiju, EUR

1 3 4 5 6

1 30 230 165 28 991 340 31 127 435 44 290 350

2 20 662 345 20 685 923 20 037 557 28 510 876

3 18 884 399 20 011 811 19 519 618 27 773 915

4 16 366 883 17 388 283 16 938 518 24 101 340

5 2 379 187 2 483 350 2 443 652 3 477 004

6 138 329 140 178 137 448 195 571

7 1 777 946 674 112 517 939 736 961

8 179 375 186 442 120 488 171 439

9 24 096 25 534 24 900 35 430

10 25 595 35 321 29 700 42 259

11 1 548 880 426 815 342 851 487 833

12 2 734 521 2 290 814 2 769 088 3 940 057

13 6 833 299 6 014 603 8 320 790 11 839 417

14 6 818 392 5 612 849 7 963 965 11 331 701

15 14 907 401 754 356 825 507 716

16 34 789 409 32 605 452 33 196 650 47 234 574

17 3 400 494 3 663 838 3 324 690 4 730 607

18 1 795 973 2 252 385 1 799 765 2 560 835

19 897 850 1 005 375 1 238 682 1 762 485

20 1 704 403 1 594 634 2 751 407 3 914 899

21 27 074 28 609 32 150 45 745

22 9 713 454 7 260 032 6 998 427 9 957 864

23 154 695 106 758 109 001 155 094

24 4 983 820 5 533 376 4 430 291 6 303 736

25 11 118 871 10 567 323 11 299 485 16 077 719

26 2 788 748 2 845 507 3 012 517 4 286 425

27 34 789 409 32 605 452 33 196 648 47 234 574

28 10 137 277 11 130 812 12 024 311 17 109 053

29 6 849 245 7 096 893 7 500 253 10 671 898

30 2 850 518 3 642 581 2 649 540 3 769 956

31 28 285 28 647 34 275 48 769

32 10 534 256 6 237 870 5 760 635 8 196 645

33 1 783 176 1 569 339 1 760 623 2 505 141

34 2 519 328 2 896 294 3 466 876 4 932 920

35 258 46 135 192

36 87 066 2 970

37 1 634 523 1 340 239 -430 934 -613 164

38 10 167 465 7 242 745 4 968 871 7 070 067

39 7 242 744 4 968 872 2 468 722 3 512 679

Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās

Subsīdijas un dotācijas 

Procentu maksājumi

Pamatkapitāla veidošana

Sociālie pabalsti 

Kapitālo izdevumu transferti

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM 

KATEGORIJĀM

Vides aizsardzība

Naudas sodi un sankcijas

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

2. Budžeta iestāžu ieņēmumi

3. Transferti (14+15)

3.1. Valsts budžeta transferti

3.2. Pašvaldību budžetu transferti

IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM

Vispārējie valdības dienesti

t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

Rādītāju nosaukums

2

IEŅĒMUMI (1+2+3)

1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (3+7)

1.1. Nodokļu ieņēmumi (4+5+6)

       Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

       Nekustamā īpašuma nodoklis

       Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1.2. Nenodokļu ieņēmumi (8+9+10+11)

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Ventspils pilsētas pašvaldības speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu izpilde 2012. 2013.gadā un 

2014.gada plāns  

Nr.p.k.

2012.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

LVL

2013.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

LVL

Apstiprinātais 

plāns uz 

2014.gada 1.maiju, 

LVL 

(informatīvi)

Apstiprinātais 

plāns uz 

2014.gada 

1.maiju, EUR

1 3 4 5 6

1 2 645 002 2 707 963 2 881 939 4 100 628

2 1 660 965 1 693 677 1 857 455 2 642 919

3 25 418 15 688 6 407 9 116

4 366 450 420 718 508 117 722 985

5 36 564 61 718 54 380 77 376

6 123 171 135 100 139 880 199 031

7 87 466 94 677 100 131 142 474

8 1 021 134 965 016 1 046 940 1 489 661

9 762 760 1 600 2 276

11 984 037 1 014 286 1 024 484 1 457 709

12 2 509 685 2 858 627 3 099 487 4 410 172

13

14 183 106 183 638 198 464 282 389

15 674 533 556 652 870 610 1 238 766

16 41 000 43 986 66 027 93 948

17 668 260 1 551 041 1 625 255 2 312 529

18

19 917 200 498 145 330 904 470 834

20 5 335 20 730 6 904 9 823

21 20 251 4 435 1 323 1 883

22
2 509 685 2 858 627 3 099 486 4 410 172

23 167 407 121 113 53 355 75 918

24 1 031 798 1 197 803 1 550 008 2 205 463

25 628 702 384 284 519 717 739 490

26

27 667 707 1 135 256 944 327 1 343 656

28 13 707 4 605 31 013 44 128

29 229 15 228 800 1 138

30 135 338 266 379

31

32 16 227 12 048 15 543 22 116

33 1 653 246 1 804 790 1 666 172 2 370 749

34 1 804 790 1 666 174 1 464 167 2 083 321

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM

Vispārējie valdības dienesti

Rādītāju nosaukums

2

IEŅĒMUMI 

1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem

1.1. Privatizācijas fonds/līdzekļi

1.2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem

Procentu maksājumi

1.3.Mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem 

pārvadājumiem 

1.5. Dabas resursu nodoklis

1.6. Ostas maksa

1.7. Pārējie ieņēmumi

2. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

1.4. Dotācija par bez maksas pārvadātajiem pasažieriem 

Republikas pilsētās 

Sociālie pabalsti 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 

Preces un pakalpojumi

Subsīdijas un dotācijas 

Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav 

klasificēti iepriekš

Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM 

KATEGORIJĀM

Atlīdzība

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pamatkapitāla veidošana
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

2.pielikums 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance 

3.pielikums 

(latos)

Konta Nr. Posteņa  nosaukums
Uz 2013.gada 

31.decembri

Uz 2013.gada 

1.janvāri

AKTĪVS

A B 1 2

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 281 713 225 282 623 110

1100 Nemateriālie ieguldījumi 427 001 427 205

1110 Attīstības pasākumi un programmas 7 089 8 139

1120
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības
354 485 351 673

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 64 026 67 393

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 1 401 0

1200 Pamatlīdzekļi 245 946 356 246 889 747

1210 Zeme, ēkas un būves 83 983 269 82 442 567

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 507 757 613 581

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 7 548 229 6 946 169

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 2 941 996 2 630 127

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi 149 212 050 152 321 054

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1 498 735 1 449 360

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 254 320 486 889

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 35 335 686 35 306 158

1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā \\ Līdzdalība 

radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums 

radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

34 975 021 33 683 216

1320

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā \\ Līdzdalība 

asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums 

asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

187 662 198 899

1330 Ilgtermiņa aizdevumi 109 283 124 827

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 63 720 63 720

1360 Ilgtermiņa prasības x 1 235 496

1400
Ilgtermiņa prasības un uzkrājuminedrošām ilgtermiņa 

prasībām
4 182 x

1420 Citas ilgtermiņa prasības 4 182 x

2000 Apgrozāmie līdzekļi 10 165 178 11 765 984

2100 Krājumi 1 515 484 1 935 494

2300 Debitori 1 778 019 550 007

2400
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 

projektiem
213 522 208 477

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi 16 946 16 972

2600 Naudas līdzekļi 6 641 207 9 055 034

I. BILANCE (1000+2000) 291 878 403 294 389 094
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

(latos)

Konta Nr. Posteņa  nosaukums
Uz 2013.gada 

31.decembri

Uz 2013.gada 

1.janvāri

PASĪVS

A B 1 2

3000 Pašu kapitāls 284 056 979 266 125 988

3300 Rezerves 8 705 072 9 606 524

3500 Budžeta izpildes rezultāti 275 351 907 256 519 464

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 256 519 464 262 140 342

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 18 832 443 -5 620 878

4000 Uzkrājumi 8 165 33 922

5000 Kreditori 7 813 259 28 229 184

5100 Ilgtermiņa saistības 5 959 698 4 587 354

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 3 976 033 2 553 712

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 349 565 399 542

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 1 634 100 1 634 100

5200- 

5900
Īstermiņa saistības 1 853 561 23 641 830

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 246 821 328 903

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 242 644 779 814

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem x 153 706

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 707 919 753 101

5500
Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas 

Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem
x 1 448 924

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 11 345 14 439

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 230 820 102 466

5800 Pārējās īstermiņa saistības 13 021 16 294

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 400 991 20 044 183

I. BILANCE (3000+4000+5000) 291 878 403 294 389 094

(latos)

Kods
Posteņa nosaukums Uz 2013.gada 

31.decembri

Uz 2013.gada 

1.janvāri

ZEMBILANCE

A B 1 2

9100 Zembilances aktīvi 4 242 785 4 007 895

9130 Saņemamās soda un kavējuma naudas 291 153 232 713

9140 Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem 12 976 11 628

9190 Citi zembilances aktīvi 3 938 656 3 763 554

9500 Zembilances pasīvi 10 314 507 11 723 551

9510

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu 

finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu 

finansētajiem projektiem

0 90 472

9520

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības 

lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra 

iegādi un izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu 

palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem \\ Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības 

lēmumiem par pamatlīdzekļu iegādi, izņemot tos, kas slēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas 

instrumentu finansētajiem projektiem

16 714 124 102

9530 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini x x

9530

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības 

lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti 

par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem un nomu

2 028 616 3 215 077

9540 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini 347 1 408

9550 Nākotnes saistības x x

9560 Izsniegtie galvojumi 4 075 248 4 525 726

9590 Citas zembilances saistības 4 193 582 3 766 768
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