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IEVADS 

Ventspils pilsētas pašvaldībai vienmēr bijis svarīgi nodrošināt efektīvu pašvaldības  dialogu ar Ventspils     
iedzīvotājiem, tāpēc arī šogad pie Jums nonāk jau sešpadsmitais Ventspils pilsētas pašvaldības sagatavotais  
publiskais pārskats – 2016.gadā pašvaldībā paveiktā atspoguļojums dažādās pašvaldības darbības jomās, pašvaldībai      
uzticēto funkciju izpildē. 

2016.gadā turpinājās pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība – rekonstruētas un no jauna           
izbūvētas ielas un to posmi, labiekārtoti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, izbūvēts veloceliņš apkārt Būšnieku        
ezeram, paplašinot veloceliņu tīklu līdz vairāk nekā 50 km, izbūvēti un papildināti bērnu rotaļu laukumi               
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, ar gumijas iesegumu aprīkotas iekārtas Bērnu pilsētiņās. 

Ievērojamākais infrastruktūras objekts Ventspilī 2016.gadā ir unikālā strūklaka “Fregate “Valzivs””, kas jau saņēmis 
daudzas dizaina un arhitektūras augstākās balvas un šobrīd ar atjaunoto Lielo laukumu kļuvis par iecienītu atpūtas 
un pastaigu vietu iedzīvotājiem. 2016.gada nogalē apstiprināts Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles         
funkciju būvniecības projekts.  

2016.gadā būtiski uzlabojumi veikti arī sporta infrastruktūrā – ierīkoti pludmales volejbola laukumi abos Ventas    
krastos un uzsākta pludmales volejbola stadiona izbūve Ventspils    pludmalē. Ņemot vērā lielo pieprasījumu,  
2016. gadā Ventspils 3.vidusskolā uzsākta atlētikas zāles ierīkošana, bet, lai nodrošinātu kvalitatīvas nodarbības jau          
esošajos sporta objektos, tie papildināti ar jaunu inventāru. Pēc ventspilnieku ierosinājuma 2016. gadā Ventspilī   
pirmo  reizi tika organizēts Piedzīvojumu parka maratons. 

Lai Ventspils kļūtu vēl draudzīgāka ģimenēm ar bērniem, 2016.gadā uzsākta programma “Ventspils – mazulim     
draudzīga pilsēta”. Programmas ietvaros veiktas iedzīvotāju aptaujas, izskatīti priekšlikumi un uzsākta ieteikumu  
īstenošana – veikti uzlabojumi infrastruktūrā,   veselības aprūpes, izglītības, sociālās aprūpes, kā arī izklaides un   
atpūtas jomās. 

2016.gadā uzsākts IKT pilotprojekta finansēšanas programma, kura ietvaros pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu IKT 
risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādei, testēšanai un ieviešanai Ventspilī viedo     
tehnoloģiju jomā.  

Pašvaldība rūpējas, lai ventspilniekiem tiktu nodrošināta kvalitatīva veselības aprūpe. 2016.gadā Ventspils slimnīcai 
iegādātas medicīniskās iekārtas radioloģiskās diagnostikas   kabinetam, dzemdību nodaļai un rehabilitācijas nodaļai. 
Poliklīnikas medicīnisko pakalpojumu klāstu turpmāk papildinās iegādātā acu ultrasonogrāfijas iekārta un perifēro 
vēnu vizualizācijas iekārta. 

2016.gadā turpināta Ventspils industrializācija - darbu uzsāka šokolādes ražošanas uzņēmums                                     
SIA “Pobeda Confectionery” un dzīvojamo māju moduļu būvniecības uzņēmums SIA  “Forta Modular”, kopā           
nodrošinot ap 70 jaunu darbavietu.  

2016. gadā veikts nozīmīgs nākotnes ieceru plānošanas darbs – turpināts attīstīt ieceres par Inovācijas centra        
būvniecību, jaunas Bērnu bibliotēkas izveidi, kā arī Gāliņciema bibliotēkas – sabiedriskā centra  izbūvi Ventspilī. 

Pašvaldības darbs ir cieši saistīts ar ventspilnieku aktīvi pausto viedokli un interesi par norisēm Ventspilī. Tieši  
ventspilnieki ir pašvaldības darba galvenie vērtētāji. Paldies, ka  neesat vienaldzīgi!  

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

 
 
 

Ventspils pilsētas dome  
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 1. FAKTI PAR PILSĒTU, ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS  

Ventspils ir viena no Latvijas deviņām republikas pilsētām un viena no Latvijas 119 administratīvajām teri-
torijām, 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.  
Tuvākais nacionālās nozīmes attīstības centrs ir Liepāja. Tuvākie reģionālās nozīmes attīstības centri ir Talsi 
un Kuldīga. 

  

2. IEDZĪVOTĀJI UN NODARBINĀTĪBA  

1.tabula Iedzīvotāju skaits Ventspilī un Latvijā gada sākumā 

Datu avots: PMLP 

2.tabula Iedzīvotāju vecuma grupas Ventspilī un Latvijā gada sākumā, % 

Datu avots:PMLP 

Pēc PMLP datiem uz 2017. gada 1. janvāri Ventspilī darbspējas vecumā bija 24 762 iedzīvotāji jeb 63,0% 
no Ventspils iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinot ar 2016. gada 1. janvāri, tas saruka par 377 iedzīvotājiem. 
Virs darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars uz 2017. gada 1. janvāri veidoja 22,6% no Ventspils pilsētas 
iedzīvotāju kopskaita. 

Nr. Pozīcija 2015. gads 2016. gads 2017. gads 
1 2 3 4 5 
1 Ventspils 40 273 39 861 39 286 
2 % no Latvijas iedz. kopskaita 1,9% 1,9% 1,9% 
3 Latvija 2 160 125 2 144 763 2 129 320 

Nr. Pozīcija 2015. gads 2016. gads 2017. gads 

1 2 3 4 5 

1 Ventspils       

2   Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 13,9% 14,2% 14,4% 

3   Darbspējas vecumā (15-62 g.) 63,7% 63,1% 63,0% 

  4   Virs darbspējas vecuma (>62 g.) 22,3% 22,7% 22,6% 

5 Latvija       

6   Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 14,5% 14,7% 15,0% 

7   Darbspējas vecumā (15-62 g.) 64,4% 63,9% 64,1% 

8   Virs darbspējas vecuma (>62 g.) 21,1% 21,3% 20,9% 
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2016. gada laikā turpinās pēdējo četru gadu tendence, ka palielinās iedzīvotāju skaits vecuma grupā no 
0 līdz 17 gadu vecumam (bērnu). 2016. gada laikā bērnu skaits ir pieaudzis par 17 un sasniedz 6 767. 

 
NVA apkopotie statistiskie dati liecina, ka bezdarba līmenis Ventspils pilsētā uz 2016. gada 31. decembrī ir 
6,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem jeb 1 219 iedzīvotāji. Salīdzinoši – 2015. gada 31. decembrī 
bezdarba līmenis bija 8,2% un bez darba bija 1 489 iedzīvotāji. Līdz ar to 2016. gada laikā Ventspils pilsētā 
bezdarbnieku skaits samazinājies par 270 bezdarbniekiem. 1. attēlā atspoguļotas Ventspils, Latvijas kopu-
mā un Kurzemes bezdarba līmeņa izmaiņas 2016. gada garumā.  

1.att. 
Bezdarba līmenis uz 31.12.2016. salīdzinājumā ar 31.12.2015.  

Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus Ventspils    
pilsētā, Ventspils pilsētas dome ik gadu piedalās valsts finansētajā nodarbinātības pasākuma „Algoti     
pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanā. 2016. gadā Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā 
nodarbinātības pasākuma ietvaros katru mēnesi tika finansētas 20 darba vietas un tajās kopumā           
nodarbināti 82 Ventspils pilsētas iedzīvotāji. 

Kopš 2004. gada Ventspils pilsētas pašvaldība finansiāli atbalsta arī skolēnu nodarbinātību vasaras         
mēnešos. Ventspils pilsētas dome 2016. gada vasarā, skolēnu nodarbinātības programmu ietvaros        
nodrošinājusi 369 Ventspils pilsētā deklarētajiem skolēniem iespēju strādāt vasaras darbos pie Ventspils 
pilsētā reģistrētiem uzņēmējiem, kas ir par 23 skolēniem vairāk nekā 2015. gadā. Kopumā skolēnus       
vasaras laikā nodarbināja 24 Ventspils pilsētā reģistrēti uzņēmēji. 

Iedzīvotāju materiālā labklājība arī 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 Ventspils pilsētā vidējā                  
apdrošināšanas iemaksu alga 2016. gadā bija 791 EUR mēnesī, par 6,1% pārsniedzot vidējo apdrošināša-
nas iemaksu algu Latvijā – 743 EUR. Salīdzinājumā ar 2015. gadu tā ir palielinājusies par 22 EUR jeb 3,5% 
un ierindojas 3.vietā starp republikas pilsētām, krietni apsteidzot Liepāju, Valmieru, Jelgavu un               
Daugavpili. 

 

Datu avots: PMLP 
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Vidējais pensijas apmērs Latvijā un republikas pilsētās 2016. gadā, EUR 

Datu avots: VID 

2.att. 

Lielākie Ventspils pilsētā reģistrētie komersanti – darba devēji 2016. gadā  

Datu avots – VSAA 

Savukārt vidējā vecuma pensija (ar piemaksām) 2017. gada 1. janvārī bija 360 EUR, tādējādi Ventspilij    
ieņemot 1. vietu starp republikas pilsētām (Latvijā vidēji – 296 EUR). Tāpat, turpinot jau vairākus gadus 
pastāvošo tendenci, no jauna piešķirtā pensija Ventspils pilsētā būtiski pārsniedz Latvijā no jauna            
piešķirtās pensijas apjomu. Ventspils pilsētā 2016. gadā bija arī augstākā vidējā no jauna piešķirtā vecuma 
pensija – 483 EUR (Latvijā – 320 EUR). 

3.tabula 

Nr. p. k. Komersants 
Vidējais darbinieku 

skaits 

1 A/S "DIĀNA" 566 

2 SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 560 

3 SIA "Ventspils Port Services" 442 

4 SIA "OSTAS CELTNIEKS" 383 

5 SIA "Ventamonjaks serviss" 336 

6 A/S "Ventbunkers" 324 

7 SIA ""Ventspils nafta" termināls" 262 

8 SIA "Bucher Municipal" 231 

9 Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 216 

10 SIA "Diana Sveces" 209 
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Prāmju līniju noslodze  
3.att. 

 3. EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS  

  3.1. Ventspils brīvosta 

Ventspils atrodas Eiropas TEN-T transporta pamattīklā un vēsturiski kalpo par stratēģisku Krievijas un NVS 
valstu eksporta preču tranzīta mezglu ķimikāliju, kālija sāls, akmeņogļu, graudu, ģenerālkravu, Ro-Ro un 
citu kravu pārvadājumiem. Šodien Ventspils ir multimodāla Latvijas osta jebkurai kravai ar pievilcīgākajām 
ostas maksām Baltijā. Neaizsalstošās ostas tehniskie parametri ļauj visu gadu apkalpot lielākos Baltijas 
jūrā ienākošos kuģus. 

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 2693,9 ha (zeme — 2451,39 ha, ūdeņi — 242,60 ha) un tajā ir izvietojušies gan ar ostas 
darbību saistītu, gan arī daudz dažādu rūpniecisko - industriālo uzņēmumu. Ostā ir 57 piestātnes, un     
kopējais to garums ir 10 910 metri. Kopš 2000. gada osta aktīvi ir iesaistījusies konteineru un prāmju     
satiksmes attīstīšanā, un šobrīd prāmju operators “Stena Line” ir izvēlējies Ventspils ostu par vārtiem uz 
Skandināviju, nodrošinot prāmju reisus Zviedrijas virzienā 12 reizes nedēļā. Ventspils ostā tiek apstrādāts 
lielākais Ro-Ro kravu apjoms Latvijā. 

Termināļi, kuri strādā Ventspils brīvostā, 2016.gadu noslēguši ar 18,8 miljonus tonnu lielu kopējo kravu 
apgrozījumu. Kopējais kravu apgrozījums Ventspils brīvostas termināļos 2016.gadā ir samazinājies, tomēr 
atsevišķos kravu veidos (īpaši Ro-Ro, čuguns, dzelzsrūdas koncentrāts, kokmateriāli) vērojams stabils  
pieaugums. Jaunus rekordus izdevies sasniegt tieši prāmju līnijām: 179 967 pasažieru (kopā ar kravas    
automašīnu šoferiem) un vairāk nekā 2 miljoni tonnu Ro-Ro kravu. Tas ir attiecīgi par 9% un 13% vairāk 
nekā iepriekšējā gadā un  lielākais ar prāmjiem pārvadāto pasažieru un kravas apjoms Ventspils ostas   
vēsturē. 

Datu avots – Ventspils brīvostas pārvalde 
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2016.gads Ventspils ostas vēsturē zīmīgs arī ar to, ka kravu pārkraušanas darbi uzsākti divos      termināļos: 
SIA ”Eurohome Latvija” un SIA ”Overseas Estates ”(Baltic Juice Terminal). SIA ”Eurohome Latvija” pār-
krauts 341 tūkstotis tonnu čuguna. SIA ”Overseas Estates”  apstrādāja 17 tūkstošus     tonnu palmu eļļas 
kravu.  alīdzinājumā ar pagājušo gadu, būtiski samazinājies naftas produktu un akmeņogļu tranzīta ap-
joms, kas arī galvenokārt ietekmē visas ostas termināļu kopējo kravu apgrozījumu. 

Lielākais kravu kritums pēc apjoma salīdzinājumā ar 2015.gadu ir SIA ””Ventspils Nafta” termināls”  - par 
22% jeb 2,1 milj. tonnām. Gada laikā šeit pārkrauti 7,5 milj. tonnas, kas ir tikai ceturtā daļa no termināļa        
jaudas.  Tāpat, salīdzinoši ievērojams kritums kravu apjomā ir AS ‘’Ventbunkers’’ – par 922 tūkst. tonnām 
jeb par 30% mazāk nekā iepriekšējā gadā, sasniedzot 2,1 milj.tonnas, un AS ‘’Baltic Coal Terminal’’, kur 
pārkrauti 1,5 milj. tonnas jeb par 18% mazāk nekā pagājušā gadā. 

 

 

Ventspils brīvostas pārvaldes un Ventspils pašvaldības pūliņi ārzemju investīciju piesaistē atzīmēti 
dažādos līmeņos. 2016. gadā Latvijas Biznesa savienība un Vides aizsardzības un reģionālās     
attīstības ministrija, izveidojot Pašvaldībai draudzīgu investīciju indeksu, piešķīra Ventspilij pirmo 
vietu republikas nozīmes pilsētu grupā. Starptautiskajā līmenī Ventspils tāpat ir starp                
veiksmīgākajām un efektīvākajām speciālajām ekonomiskajām zonām (SEZ) pasaulē investīciju 
piesaistē un uzņēmējdarbības atbalstīšanā. 2016. gadā laikraksta ‘’Financial Times’’  
izdevums ‘’FDI Intelligence’’ piešķīra Ventspils brīvostai 6 speciālas balvas, tajā skaitā par  
uzņēmējdarbības atbalstu un augstu tehnoloģijas   ažotņu attīstību. Savukārt 2016./2017. gadā 
Ventspils ieguva 2. vietu ārvalstu tiešo investīciju   iesaistes stratēģiju vērtējumā Eiropas  
mikropilsētu grupā.  

Terminālu apgrozījums gadā, milj.tonnas  
4.att. 

Datu avots – Ventspils brīvostas pārvalde 
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2016. gadā tika turpināta Ventspils industrializācija. Ventspils brīvostas industriālajā zonā darbu sāka divas 
jaunas ražotnes. Līdztekus kokapstrādes, elektronikas, mašīnbūvniecības, metālapstrādes, Ventspilī      
ienākusi arī konditorejas nozare. Par pirmo bezdelīgu kļuva Krievijas ģimenes kompānijas Pobeda          
šokolādes ražošana. Tā atvēra Ventspilī meitas uzņēmumu ‘’Pobeda Confectionery’’. Savukārt Rūpniecības 
ielā 27 sāka darboties moduļu būvniecības uzņēmums ‘’Forta Modular’’. Pirmais lielais jaunā uzņēmuma  
īstenotais projekts ir 150 moduļu trīs zvaigžņu 4-stāvu viesnīcai Ārlandas lidostā Zviedrijas galvaspilsētā 
Stokholmā.  

2016. gadā līdzās 12. piestātnei savu darbību uzsāka SIA “Overseas Estates”, kas izmanto tam   piederošo 
pārprofilēto pārtikas lejamkravu kompleksu, lai ieviestu Ventspils ostā jaunas kravas, proti, melasi un   
palmu eļļu. Septembrī tika uzņemts pirmais kravu sūtījums – vairāk nekā 5 000 tonnas palmu eļļas, kuru 
tankkuģis “Stenaweco Marjorie K” piegādāja no Malaizijas. Ventspilī  palmu eļļa tika pārkrauta               
cisternvagonos un pa dzelzceļu tika nosūtīta uz Krieviju. Citās Baltijas valstīs tādu termināļu nav. 

Ventspils brīvostas pārvalde turpina investēt ostas infrastruktūras attīstībā, uzlabojot termināļu darbību 
un konkurētspēju, nepalielinot termināļu izdevumus. Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un 
uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte. Tādējādi       Ventspils brīvostas pārvalde 
īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju, nodrošinot  labākos apstākļus ostas termināļu un 
rūpniecisko uzņēmumu attīstībai un vienlaikus piedāvājot pakalpojumus par zemākajām ostu maksām Bal-
tijas jūras austrumkrasta ostās. 

   3.2. Ārvalstu tiešās investīcijas Ventspils pilsētā 
 

Ventspils starp lielajām Latvijas pilsētām uzrāda otro augstāko rādītāju ārvalstu tiešo investīciju piesaistē 
uz 1 iedzīvotāju, būtiski pārsniedzot vidējo rādītāju valstī. Ārvalstu tiešo investīciju apjoms Ventspils      
pilsētā kopš 2012. gada ir nostabilizējies aptuveni 190 milj. EUR līmenī un līdz ar ārvalstu investīciju       
ieplūšanu Ventspilī ir izdevies atvērt arvien jaunas rūpnieciskās ražotnes un izveidot jaunas darba vietas. 

Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā un republikas pilsētās uz 1 iedzīvotāju  
2017. gada sākumā, EUR  

5.att. 

Datu avots – Lursoft 
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  3.3. Uzņēmumi Ventspils pilsētā  

Saskaņā ar CSP provizoriskiem datiem 2016. gadā Ventspils pilsētā tirgus sektorā bija 2 498 (+360 pret 
2015. gadu) ekonomiski aktīvās statistikas vienības, tai skaitā 1 073 (+55) komercsabiedrības, 228 (+9) in-
dividuālie komersanti, 9 (-2) zemnieku un zvejnieku saimniecības un 984 (+94) pašnodarbinātās personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar CSP provizoriskiem datiem 85% no ekonomiski aktīviem uzņēmumiem 2015. gadā Ventspils 
pilsētā nodarbināja līdz 9 cilvēkiem un to skaits absolūtajos skaitļos palielinās visstraujāk. 3,6% uzņēmumu 
nodarbināja no 10 līdz 19 cilvēkiem, 1,8% - no 20 līdz 49 cilvēkiem un 1,7% - 50 un vairāk cilvēkus. Ņemot 
vērā nodarbinātības rādītājus, Ventspils pilsētā vidēji ir augstāka uzņēmumu proporcija, kas nodarbina 50 
uz vairāk darbiniekus, nekā vidēji Latvijā.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi Ventspilī  6.att. 

Uzņēmumu skaits sadalījumā pēc nodarbināto skaita 2015.gadā  

Datu avots – CSP 

7.att. 

Datu avots – CSP  
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Pēdējo gadu laikā Ventspilī arvien pieaug iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte un ekonomiski aktīvo uzņēmu-
mu skaits. Tā Ventspils ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (komercsabiedrības un individuālie komersan-
ti) no 1 216 uzņēmumiem 2014. gadā ir pieaudzis līdz 1 301 uzņēmumiem 2015. gadā. 

Saskaņā ar CSP datiem 2015. gadā Ventspils pilsētā pēc skaita visvairāk ir uzņēmumu, kas klasificēti sadaļā 
“Citi pakalpojumi”. Šajā sadaļā ietver organizāciju darbību, datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un 
mājsaimniecības preču remontu un dažādus citur neklasificētus individuālus pakalpojumus. Izvērsts sadalī-
jums atrodams 8. attēlā.  

 

 

Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi Ventspilī pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.)  

Datu avots – CSP  

8.att. 

Lielākie Ventspils pilsētā reģistrētie komersanti – IIN maksātāji un sociālo iemaksu veicēji  
2016. gadā 

4.tabula 

Nr. p. k. Komersants 
Kopā sociālās iemaksas un 

IIN, milj. EUR 

1 SIA "OSTAS CELTNIEKS" 2,81 

2 SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 2,68 

3 SIA ""Ventspils nafta" termināls" 2,53 

4 A/S "Ventbunkers" 2,53 

5 SIA "Ventspils Port Services" 2,20 

6 A/S "DIĀNA" 2,06 

7 SIA "Ventamonjaks serviss" 1,87 

8 A/S "Baltijas Ekspresis" 1,69 

9 SIA “Bucher Municipal” 1,46 

10 SIA "Malmar Sheet Metal" 0,92 

Datu avots – VID 
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   3.4. Apstrādes rūpniecība 

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 2002. gada (kad Ventspils brīvosta uzsāka industrializācijas programmu) ir „Apstrādes            
rūpniecība”. Šajā laika periodā, pēc CSP datiem, apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumu apgrozījums 
Ventspilī ir pieaudzis par 18 reizēm un sasniedz 128 milj. EUR 2016. gadā. Savukārt metālapstrādes un   
mašīnbūves produkcija saražota 48,0 milj. EUR apmērā.  

Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības izlaides īpatsvars Latvijas apstrādes rūpniecības izlaides             
kopsummā 2016. gadā veidoja 2,0% (2004. gadā – 0,3%). Republikas pilsētu grupā Ventspils pilsēta pēc 
apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjoma ierindojas 6. vietā aiz Rīgas, Liepājas, Jelgavas,            
Valmieras un Daugavpils. 

Saskaņā ar CSP datiem 2016. gadā Ventspils pilsētās apstrādes rūpniecības uzņēmumu eksporta īpatsvars 
ir 89% no apgrozījuma, t.i., 113,4 milj. EUR. Līdz ar to vietējā tirgū realizēto pašražoto preču īpatsvars ir 
11%. 

Par lielākajām pēc apgrozījuma apstrādes rūpniecības nozarēm Ventspilī uzskatāmas: pārtikas produktu 
ražošana – eļļu ražošana, metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, elektronika. 
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VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 
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4. DOMES FUNKCIJAS UN DEPUTĀTI 

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 2016. gadā nodrošināja 13 ievēlētie deputāti, domes vadība un pašvaldības struktūrvienības, kas 
ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2013.gada 1.jūnijā.  

5. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA 

Likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildei Ventspils pilsētas pašvaldībā ir izveidotas šādas paš-
valdības iestādes : 

• Ventspils pilsētas dome (kā pašvaldības pārvaldes struktūrvienība); 
• Pašvaldības iestāde ''Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde''; 
• Pašvaldības iestāde ''Ventspils muzejs''; 
• Pašvaldības iestāde ''Ventspils bibliotēka''; 
• Pašvaldības iestāde ''Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs''; 
•  Pašvaldības iestāde ''Ventspils pilsētas  Sociālais dienests''; 
• Pašvaldības iestāde ''Komunālā pārvalde''; 
•  Pašvaldības iestāde ''Ventspils pilsētas pašvaldības policija''; 
• Pašvaldības iestāde ''Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde''; 
• Pašvaldības iestāde ''Ventspils Digitālais centrs''. 

 
Pašvaldībā ir izveidota Ventspils pilsētas bāriņtiesa, kas darbojas Ventspils pilsētas Sociālā dienesta 
pārraudzībā, izņemot tās darbību Bāriņtiesu likumā noteiktās kompetences ietvaros.  

 

6. PAKALPOJUMI 

Pašvaldības pakalpojumus sniedz pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības. 

Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.ventspils.lv sadaļā „Pakalpojumi” detalizēti ir aprakstīti visi 
struktūrvienību sniegtie pakalpojumi. 
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VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS               
2016.GADA BUDŽETA IZPILDE 
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7. BUDŽETA IEŅĒMUMI 

2016. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie ieņēmumi ir 54,99 milj.EUR, kas ir 
93% apmērā no gada plāna (59,07 milj.EUR). No kopējiem ieņēmumiem 52,10 milj.EUR (95%) ir pamatbu-
džeta ieņēmumi, bet 2,89 milj.EUR (5%) speciālā budžeta ieņēmumi un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 
Kopsavilkuma informācija par pašvaldības budžeta izpildi 2015. un 2016.gadā, kā arī 2017.gada plānu sa-
dalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem pievienota pārskata 1.pielikumā, bet turpmāk dots detali-
zētāks 2016.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu izklāsts. 

  7.1. Pamatbudžeta ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumus 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 mērķdotāci-
jas un citi ieņēmumi. 2015. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos saņemti 
kopsummā 44,87 milj. EUR, kas ir 99.5% no gada plāna (45,09 milj. EUR). No kopējiem pamatbudžeta ie-
ņēmumiem 67 % veido nodokļu ieņēmumi. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra dota 9.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu avots : Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

9.att. 
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2016.gadā, milj. EUR  
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Galvenie pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

2016. gadā nodokļa ieņēmumi tika saņemti 27,21 milj. EUR apmērā, par 0,7% pārsniedzot gada plānu 

(27,02 milj. EUR). Nodokļa ieņēmumu īpatsvars kopējos pamatbudžeta ieņēmumos veido 52%. Nodoklis 

pašvaldības budžetā 2016.gadā saņemts apmērā, atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam”      

iekļautajām prognozēm. 2016.gadā pašvaldības saņēma 80% no kopējiem valstī iekasētajiem šī nodokļa 

ieņēmumiem - atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai proporcijai. 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

Nodoklis 2016.gadā iekasēts 3,96 milj. EUR apmērā, kas ir par 3 % vairāk kā gada plāns (3,85 milj. EUR). 

Nodokļa ieņēmumu īpatsvars kopējos pamatbudžeta ieņēmumos veido 8%. 

Nodokļa ieņēmumu lielāko daļu veidoja nodoklis par zemi, kas tika iekasēts 1,82 milj.EUR apmērā 

(īpatsvars 46%), nodoklis par ēkām un inženierbūvēm saņemts 1,78 milj.EUR (45%), bet par mājokli 

352 tūkst.EUR (9%) apmērā. 

Nodokļa aprēķinā 2016.gadā tika piemērotas šādas nodokļa likmes: zemei, saimnieciskajā darbībā         

izmantojamām ēkām un inženierbūvēm - 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības, bet dzīvojamām 

ēkām - 0,2% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības ēkām, kuru kadastrālā vērtība nepārsniedza 

56 915 EUR, ēku kadastrālās vērtības daļai, kas pārsniedza 56 915 EUR, piemērota likme 0,4%, bet ēkas 

kadastrālās vērtības daļai, kas pārsniedza 106 715 EUR, piemērota likme 0,6% apmērā. Saskaņā ar         

pašvaldības saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ventspils 

pilsētas pašvaldībā, nodoklis netika piemērots dzīvojamo māju palīgēkām ar platību virs 25 m2 (izņemot 

garāžas). Savukārt vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tika            pie-

mērots paaugstināts nodoklis – 3% apmērā. 

2016.gadā tika saglabātas visas piemērotās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un atvieglojumi.     

Ventspils pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem, 2016.gadā piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus un atlaides 

kopumā 111 tūkst.EUR apmērā, t.sk., nodokļu atlaides piešķirtas:  

• 1 185 trūcīgām un maznodrošinātām personām kopumā 33 tūkst. EUR apmērā; 

• par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai noteiktās jomās,  

kopumā 55 tūkst.EUR apmērā; 

• daudzbērnu ģimenēm - 229 personām ar 3 un vairāk bērniem par dzīvošanai izmantoto nekustamo 

īpašumu kopumā 11 tūkst.EUR apmērā; 

• 174 politiski represētām personām 12 tūkst.EUR apmērā. 

Saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" Ventspils  

brīvostā strādājošajiem 17 licencētajiem komersantiem piešķirtas nodokļa atlaides 80% apmērā no       

taksācijas gadam aprēķinātā NĪN, kopsummā EUR 1,12 milj.EUR. 
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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 2016. gadā saņemti 3,78 milj. EUR apmērā, bet budžeta iestāžu ieņēmumi 

(galvenokārt, maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi) saņemti 2,75 milj. EUR apmērā. 

Saņemtie valsts budžeta transferti un pārējais valsts un ārvalstu finansējums 

Pašvaldības 2016. gada budžetā dažādu valsts budžeta transfertu veidā un maksājumos saņemts  

finansējums 14,19 milj. EUR apmērā, kas veido 27% no kopējiem pamatbudžeta gada ieņēmumiem. No 

šiem līdzekļiem 6,25 milj. EUR saņemti izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam, izglītības 

iestāžu uzturēšanai un mācību procesa nodrošināšanai, 5,57 milj. EUR saņemti Eiropas Savienības  

struktūrfondu finansēto investīciju un pārējo projektu finansēšanai, 2,37 milj. EUR kultūras, izglītības,  

tūrisma un sporta pasākumiem un projektiem, kā arī sociālajiem pakalpojumiem, bezdarbnieku un  

skolēnu nodarbinātības veicināšanai un pārējiem pasākumiem. 

  7.2. Speciālā budžeta ieņēmumi 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2016. gadā kopā saņemti 2,89 milj. EUR apmērā, kas ir 107% apmērā no gada 
plāna (2,70 milj. EUR). Speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumu avotus –             
privatizācijas līdzekļi, pašvaldību autoceļu (ielu) fonds, dabas resursu nodoklis, ostas maksas, kā arī        
saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. Speciālā budžeta līdzekļi tiek novirzīti konkrētu pasākumu realizācijai.   

No 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumiem 98% jeb 2,83 milj. EUR ir īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi 
(privatizācijas līdzekļi, ostas maksas, autoceļu (ielu) fonds, dabas resursu nodoklis, rūpnieciskās zvejas   
nomas maksa) un 2 % jeb 55 tūkst. EUR ir saņemtie ziedojumi un dāvinājumi ar noteiktu izlietošanas    
mērķi.  

 

8. BUDŽETA IZDEVUMI 
  

2016. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie izdevumi ir 50,72 milj.EUR apmērā. 
No kopējiem izdevumiem 14% jeb 6,86 milj.EUR tika novirzīti ilgtermiņa investīcijās, t.i. ēku, būvju un 
teritoriju rekonstrukcijai un celtniecībai, kā arī pamatlīdzekļu iegādei. 
 
Kopbudžeta izdevumu sadalījums pa galvenajām izdevumu kategorijām dots 10.attēlā. 
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10.att. 

2016. gadā no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi apgūti 48,20 milj. EUR apmērā, kas ir 95% no kopējiem 

pašvaldības izdevumiem. No šiem līdzekļiem tiek nodrošināta 10 pašvaldības iestāžu funkciju realizēšana, 

kā arī plānoto pasākumu un programmu realizācija. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu Latvijas 

pašvaldību finansēšanai Ventspils pilsēta 2016. gadā iemaksāja 2,37 milj. EUR. Infrastruktūras attīstībai, 

kapitālajiem remontiem un iegādēm no pamatbudžeta tika novirzīti 13% jeb 6,42 milj. EUR. 

No speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļiem 2016. gadā izlietoti kopsummā 
2,52 milj. EUR – galvenokārt, pilsētas infrastruktūras attīstībai un pilsētai nozīmīgu pasākumu un projektu 
finansēšanai. 

2016.gadā pašvaldības kopbudžeta izdevumu lielākā daļa tradicionāli novirzīta izglītības nozarei (33% jeb 

16,56 milj.EUR) un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (19% jeb 9,81 milj.EUR). Izdevumi 16% apmērā 

izlietoti kultūras un sporta, bet pārējo nozaru īpatsvars 2016.gada budžeta izdevumos veido 32% 

(skat.11.attēlu).  

 

 

Pašvaldības kopbudžeta izdevumu struktūra (pa ekonomiskajām kategorijām) 
2016.gadā, milj.EUR  

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
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Tālākais apraksts pa nozarēm attiecināms uz Ventspils pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta                 
izdevumiem pirms budžeta iestāžu savstarpējo darījumu konsolidācijas 11 162 EUR apmērā.  

 

  8.1.Izglītība 

Izglītības nozarei 2016. gadā ir izlietoti 16,56 milj. EUR jeb 33% no pašvaldības kopbudžeta izdevumiem. 

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 2016. gadā izlietoti līdzekļi 16,08 milj.EUR apmērā. No tiem, 

9,79 milj.EUR ir pašvaldības budžeta līdzekļi, kas novirzīti mācību iestāžu uzturēšanai un kapitālajiem     

izdevumiem, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības pedagogu darba samaksai. 

No valsts budžeta izlietotas mērķdotācijas 6,25 milj.EUR apmērā - pedagoģisko darbinieku un daļējai     

interešu izglītības darbinieku atlīdzībai, specializētās pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” uzturēšanai, 

mācību literatūras iegādei, brīvpusdienām 1.-4.klašu skolniekiem, kā arī dažādu izglītības projektu un    

pasākumu realizācijai.  

2016./2017. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošās skolās mācības uzsāka 4 169 audzēkņi, tai skaitā 
1. – 4. klasēs 1 601 audzēkņi, 5. – 9. klasēs – 1 793 audzēkņi, 10. – 12. klasēs – 775 audzēkņi. Pašvaldības 
izglītības iestāžu 1. klasēs tika uzņemti 377 audzēkņi, bet 10. klasēs  255 audzēkņi. 

Pirmsskolas izglītības iestādēs 2016./2017. mācību gadā nodarbības tiek nodrošinātas 91 grupai, kuras 
kopumā apmeklē 1 717 audzēkņi. Obligātajā 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanā skolai ir iesaistīti 673    au-
dzēkņi. 

11.att. 

Pašvaldības izdevumi 2016.gadā sadalījumā pa izdevumu veidiem, milj. EUR  

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
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Pašvaldības īstenotās izglītības programmas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs 

Rīcības programma darbam ar apdāvinātiem bērniem 

Programmas īstenošana tika uzsākta 2011./2012.mācību gadā un to pilnībā finansē pašvaldība.  

Rīcības programma darbam ar apdāvinātiem pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ietvaros 
2016./2017. mācību gadā turpinājās iepriekšējos gados uzsāktā pašu pirmsskolas pedagogu izstrādātā 
projekta „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām” realizācija.      
Projektā šajā mācību gadā iesaistīti visu Ventspils pirmskolas izglītības iestāžu 3 - 7 gadīgie 1 323 bērni. 
Projekta ietvaros iegādātās ierīces palīdz kvalitatīvi organizēt nodarbības telpās un ārpus tām. Bērni vēro, 
salīdzina, eksperimentē, mācās spriest un secināt. 

Savukārt 2016./2017.mācību gadā 1.-3. klašu 986 audzēkņi ir iesaistījušies pētniecisko prasmju izkopšanas 
un lasītprasmes attīstīšanas nodarbībās savā skolā. Nodarbību organizēšana pēc mācību stundām ļauj  
padziļināt un paplašināt tiešajā mācību procesā apgūtās zināšanas un prasmes, kā arī piedāvāt jaunas  
zināšanas un prasmes. Vienlaikus tā ir attīstības iespēja bērniem, kuri neiesaistās ārpusskolas nodarbībās 
citur pilsētā. 

Uz Ventspils Jaunrades nama bāzes izveidoto radošo spēju un intelekta skolu „Gudrinieks”        
2016./2017. mācību gadā apmeklē 194 audzēkņi. Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna 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. Skola „Gudrinieks” ir atvērta un mainīga, jo visi dara 
kaut ko pilnīgi jaunu. 14 skolas skolotājiem katra nodarbība ir jauns izaicinājums, jo gan darbības veids, 
gan skolēnu motivācija ir atšķirīga no ikdienas darba klasē.  

Valsts 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 Valsts 1.ģimnāzijas vidusskolas posmam 
2016.gadā ir izlietoti līdzekļi 114 tūkst. EUR apmērā. 

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. 2016.gadā programmas ietvaros          
darbojās Ventspils pilsētas metodiskais dienests, kur īpaši apmācīti pedagogi vēroja stundas, sniedza    
konsultācijas, vadīja seminārus un mācības skolotājiem skolās, popularizējot labās prakses piemērus      
pilsētā un atbalstot skolotāju profesionālo kompetenču pilnveidošanos. 

Pedagogu motivācijas programmas ietvaros naudas balvas saņēma 80 vispārizglītojošo skolu un 
40 pirmsskolas pedagogi, kuri ar savu darbu sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku, aktīvi un 
mērķtiecīgi piedalījušies savas profesionālās meistarības paaugstināšanā, savā darbā ir iedibinājuši         
pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem un kolēģiem, kā arī dalījušies ar saviem izstrādātajiem materiāliem, 
metodiku un pieredzi mūsdienīga mācību procesa organizēšanā gan izglītības iestādes, gan Ventspils     
pilsētas mērogā. Programmas ietvaros tika turpināta aprīkojuma iegāde mācību procesa uzlabošanai.  
Vakara vidusskolai un Mākslas skolai kopumā iegādāti 9 multimediju aprīkojuma komplekti, kur katrā 
komplektā ietilpst  
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projekcijas ekrāns un multimediju projektors, 1 dokumentu kamera, 2 multimediju aprīkojuma komplekti, 
kur katrā komplektā ietilpst interaktīvā tāfele, programmatūra un tuvās darbības projektors.  

2016.gadā programmas ietvaros izlietoti līdzekļi 175 tūkst. EUR apmērā. 

Rīcības programma datorprasmju apguvei  

Sākot ar 2015./2016. mācību gadu, Ventspils pilsētā ir uzsākta Rīcības programmas datorprasmju apguvei 
realizācija. Laika posmā no 2015. gada oktobra līdz 2016. gada maijam Ventspils Digitālā centra               
tehnoloģiju nodarbībās darbojās 300 Ventspils skolēnu, savukārt mācības 2016./2017. mācību gada       
nodarbībās uzsāka vairāk kā 490 skolēnu. Programmas ietvaros katram skolēnam atbilstoši viņu vecumam 
un prasmēm tiek piedāvāta iespēja apgūt dažādas interešu izglītības nodarbības, piemēram, digitālā foto 
un video pamatus, datorgrafikas un datoranimācijas pamatus, datorzinību pamatus, mājas lapu izveidi, 
digitālo mājturību u.c. prasmes. 2016./2017. mācību gadā tehnoloģiju nodarbību piedāvājums tika         
paplašināts, papildinot to ar robotikas, trīsdimensiju datorgrafikas un mājas lapu/ aplikāciju dizaina        
apmācībām. 

Rīcības programmas ietvaros 2016. gada 10.-11.novembrī notika jauns konkurss radošā tehnoloģiju       
pielietošanā “Ventspils IT izaicinājums”, kas pulcēja 1.-12.klašu skolēnus no visas Latvijas. Konkursa       
pirmajā (neklātienes) kārtā pieteicās 275 komandas no vairāk kā 140 dažādām Latvijas izglītības iestādēm. 
Otrajā (klātienes) kārtā Ventspili apmeklēja 40 labākās komandas no 31 skolas, tajā skaitā arī 3 Ventspils 
skolas.  

2016.gadā programmas ietvaros izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi 211 tūkst. EUR apmērā. 

Interešu izglītība un pašvaldības nodrošināta profesionālās ievirzes izglītība 

Ventspils Jaunrades namā 2016./2017. mācību gadā 5 programmās (53 apakšprogrammās) darbu uzsāka 
142 grupas ar 1 667 audzēkņiem. Tika atvērtas 8 jaunas apakšprogrammas: astronomijas klubs, mākslas 
studija “Artemida”, Mazpulks, zēnu vokālais ansamblis, teātra sports – improvizācija, fitness, interaktīvā 
latviešu valoda un foto klubs. 

Mākslas skolas nodarbības 2016./2017.mācību gadā apmeklē 221 izglītojamais. No tiem 174 audzēkņi   
apgūst profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, bet 47 audzēkņi mācās sagatavošanas 
klasēs.  

Sporta skolā 2016./2017. mācību gadā desmit sporta veidos mācās 1170 audzēkņi 95 mācību treniņu    
grupās. No jauna sporta skolā uzņemti 211 audzēkņi, kuri gan papildina esošās grupas, gan atvērtas jaunas 
grupas peldēšanas, basketbola, vingrošanas, džudo nodaļās.  

 
Citi no pašvaldības budžeta finansētie projekti, pasākumi un investīcijas 2016.gadā 

2016. gada jūlijā desmit dienas 120 Ventspils pilsētas 5.–8. klašu skolēni piedalījās “IESPĒJAMĀS MISIJAS” 
Vasaras skolā – dienas nometnē “Grandiozā ekspedīcija”, kuras laikā skolēni pilnveidoja, attīstīja un      
nostiprināja savas patstāvīgās mācīšanās prasmes, lai kļūtu neatkarīgi un atbildīgi par savu mācīšanos.   
Dienas atpūtas un interešu nometnē "Vasariņa" no 20. jūnija līdz 12. augustam iesaistījās 120 Ventspils 
izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 6 līdz 11 gadiem, Sporta skolas „Spars” organizēto nometni          
apmeklēja 485 audzēkņi.  

Ar Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu un valsts līdzfinansējumu, pateicoties darba devēju 
atsaucībai, 2016.gada vasarā divās skolēnu nodarbinātības atbalsta programmās – pašvaldības realizētā 
programmā un Nodarbinātības valsts aģentūras programmā - tika nodarbināts kopumā 371 bērns un  
jaunietis, t.sk., 67 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem un 304 skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem.     
Kopējais pašvaldības atbalsts nodarbinātības programmu īstenošanai 103 tūkst. EUR. 
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2016. gadā pirmsskolas, vispārējās, interešu izglītības iestādēs tika veikti remontdarbi kopumā 
1,18 milj.EUR apjomā. Pirmsskolas izglītības iestādēs pilnībā izremontētas 10 grupu telpas  
PII “Margrietiņa”, PII “Rūķītis”, PII “Varavīksne”, PII “Vāverīte”, PII “Zvaigznīte”, PII “Saulīte”, PII “Pasaka”, 
PII “Eglīte” un daļēji 2 grupu telpas PII “Saulīte”, PII “Zvaignīte”, veikta saimniecības ēkas demontāža un     
teritorijas labiekārtošana PII “Saulīte”, virtuves telpu remonts, pārejas starp korpusiem remonts un        
teritorijas labiekārtošanas darbi PII “Rūķītis”, virtuves telpu remonts PII “Margrietiņa”, inventāra           
atjaunošana pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās un citi darbi. Skolās kā būtiskākos darbus var minēt 
teritorijas labiekārtošanu 1.pamatskolā, ūdens un kanalizāciju tīklu atjaunošanas 2.kārtu 2.vidusskolā,   
virtuves remontu un jumta remonta 2.kārtu 6.vidusskolā, teritorijas labiekārtojuma darbus Centra        
sākumskolā, izglītības iestāžu fasāžu, jumtu un ieejas mezglu izlases veida remontu.  

2016. gadā 46 vispārizglītojošo skolu audzēkņiem tika pasniegtas Inovācijas fonda balvas par godalgotām 
vietām starptautiskās, valsts, atklātajās un Kurzemes reģiona olimpiādēs un 27 pedagogiem par audzēkņu 
sagatavošanu olimpiādēm. Nominācijā „Gada skolēns” tika pasniegtas 6 balvas un 10 pateicības. Par   
augstiem skolu koru un orķestru sasniegumiem Kurzemes reģiona skatēs apbalvojumus saņēma 1 orķestra 
un 4 skolu koru diriģenti. Par sekmīgi skolēnu sagatavošanu centralizētiem eksāmeniem apbalvojumu   
saņēma 3 angļu valodas pedagogi. Nosaukumu “Gada skolotājs” ieguva 3 pedagogi.  

Pašvaldība turpinājusi atbalstīt jaunu mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi – tam 2016. gadā tika   
izlietoti 123 tūkst. EUR. Rēķinot uz vienu vispārizglītojošās skolas audzēkni, mācību grāmatu un mācību    
līdzekļu iegādei piešķirts finansējums 29,56 EUR apmērā.  

Visiem Ventspils pilsētas 1.- 4.klašu skolēniem tiek nodrošinātas bezmaksas kompleksās pusdienas. Valsts 
finansējums pusdienu apmaksai tiek piešķirts 1,42 EUR/dienā uz vienu audzēkni. Lai nodrošinātu to, ka 
1.-4. klašu skolēniem kompleksās pusdienas tiek apmaksātas pilnā apmērā (t.i., 1,71 EUR/dienā)  
pašvaldība līdzfinansējusi visu 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienas 0,29 EUR/dienā uz 1 audzēkni. Arī  
5.-12.klašu audzēkņu komplekso pusdienu nodrošināšanai pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu 0,99 EUR 
uz vienu 5.-12. klases audzēkni. Skolēnu skaits, kas izvēlas kompleksās pusdienas, aizvien pieaug  
(skat. 12.att.).  

12.att. 

Skolēnu sadalījums atkarībā no izvēlētā pusdienu veida  

Datu avots: Izglītības pārvalde 
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Kopējais pašvaldības finansējums komplekso pusdienu apmaksai 1.-12.klašu skolēniem ir 127 tūkst.EUR. 

Vienlaikus pašvaldība turpina finansēt brīvpusdienas un ēdināšanas izdevumus izglītības iestādēs            
skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, šim mērķim 2016. gadā izlietojot līdzekļus 
32 tūkst. EUR apmērā. 
 

VENTSPILS AUGSTSKOLA 

Ventspils Augstskola ir valsts augstskola, kas ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu tika dibināta 
1997. gadā. Ventspils Augstskola līdzās īstenotajām studiju programmām Tulkošanas studiju fakultātē, 
Ekonomikas un pārvaldības fakultātē un Informācijas tehnoloģiju fakultātē aktīvi īsteno zinātniski           
pētnieciskās bāzes nostiprināšanas programmu un palielina zinātnes lomu augstskolas darbā. 

2012.gada 10.februārī starp Ventspils pilsētas pašvaldību un Ventspils Augstskolu tika noslēgts sadarbības 
līgums, kurā tika noteiktas galvenās sadarbības jomas un virzieni. Minētā līguma darbības termiņš beidzās 
2016.gada 31.decembrī. Ņemot vērā Ventspils Augstskolas ieguldījumu augstākās un neformālās izglītības 
pieejamības veicināšanā Ventspils pilsētā, pašvaldība ir lēmusi par jauna sadarbības līguma noslēgšanu ar 
augstskolu.  

2016. gadā Ventspils Augstskolas darbības atbalstam no Ventspils pašvaldības budžeta izlietoti kopumā 
476 tūkst. EUR. Būtiska finansējuma daļa 334 tūkst. EUR apmērā novirzīta Ventspils Augstskolas personāla 
atbalsta programmām, ar mērķi nodrošināt augsti profesionāla akadēmiskā un zinātniskā personāla       
piesaisti. 2016. gadā atbalstu atlīdzībai no pašvaldības budžeta līdzekļiem saņēma 35 akadēmiskie un   
zinātniskie darbinieki – profesori, docenti, pētnieki, lektori. Seši Ventspils Augstskolas darbinieki saņēma 
mērķstipendijas no pašvaldības budžeta kopsummā 43 tūkst. EUR apmērā promocijas darba izstrādei un 
studijām doktorantūrā.  

2016.gadā pašvaldība nodrošināja finansējumu 28 tūkst. EUR apmērā pasākumiem jaunu studentu         
piesaistei un dalībai ārvalstu izglītības izstādēs. Minēto pasākumu rezultātā palielinās studentu skaits no 
ārvalstīm – 2016.gadā Ventspils Augstskolā studēja 46 studenti no ārvalstīm.  

2016.gadā tika turpināta 2015.gadā uzsāktā dubultgrāda maģistra programma „International Business and 
export management” (Starptautiskā uzņēmējdarbība un eksporta menedžments – programmas tiek       
realizēta angļu valodā).  Lai realizētu minēto programmu, pašvaldība 2016.gadā izlietojusi 42 tūkst. EUR. 

 
   8.2. Sports 
Sporta nozares attīstības plānošanu un koordinēšanu Ventspils pilsētā nodrošina Sporta pārvalde. Nozarei 

kopumā 2016. gadā tika novirzīti līdzekļi 3,55 milj. EUR apmērā jeb 7% no pašvaldības kopējiem  

izdevumiem. 

Lai realizētu sporta attīstības mērķus un uzdevumus, Sporta pārvalde sadarbojas ar pilsētas sporta  

organizācijām – SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, sporta skolu „Spars”, Izglītības pārvaldi, sporta  

klubiem, sporta veidu federācijām, sporta sacensību aģentūrām u.c 

Pašvaldības finansējums virzīts 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. 
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Galvenie notikumi 2016.gadā 

Pilsētā darbojas 34 sporta klubi, kuros iesaistīti 2 400 dalībnieki, tai skaitā iesaistīti 1 780 bērni un jaunieši.  

2016.gadā Latvijas IV vasaras olimpiādē veiksmīgi startēja Ventspils sportisti, izcīnot 70 medaļas, t.sk. 
35 zelta, 17 sudraba un 18 bronzas medaļas, kā arī neoficiālajā pašvaldību kopvērtējumā ierindojoties 
2.vietā.  

2016.gadā desmit Ventspils pilsētas sportisti ar pašvaldības finansiālu atbalstu augstas klases sportistu 
programmas ietvaros piedalījās Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs - aptuveni trešā daļa no kopējā sportistu 
skaita, kas piedalījās Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs. 

Lai veicinātu sporta veidu attīstību, iesaistītu sporta nodarbībās iespējami vairāk bērnu un jauniešu, kā arī 
pilsētā tiktu organizēti interesanti sporta pasākumi, arī 2016. gadā tika izsludināts sporta projektu         
finansēšanas atklātais konkurss divās kārtās, atbalstot 35 projektus ar kopējo pašvaldības līdzfinansējumu 
17 tūkst. EUR apmērā. 

Ventspils pilsētā 2016.gadā ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu notikuši daudzpusīgi sporta            
pasākumi, kā, piemēram, „Ghetto Games” festivāls Ventspilī, Ventspils velosezonas atklāšanas pasākums, 
Ventspils Piedzīvojumu parka 1.maratons, nūjošanas festivāls Piedzīvojumu parkā, Latvijas Dragreisa    
čempionāta posms, ielu vingrošanas sacensības, Latvijas čempionāts virves vilkšanā u.c. Visu gadu  
iedzīvotāji bez maksas var iesaistīties daudzpusīgās projekta “Nāc un sporto!” aktivitātēs, kur ik gadu  
iesaistās aptuveni 2 000 dalībnieku. 

2016.gadā, piesaistot valsts budžeta līdzfinansējumu 850 tūkst. EUR apmērā, labiekārtota sporta  
infrastruktūra, ierīkots pludmales volejbola stadions Ventspils pilsētas pludmalē, uzsākta atlētikas zāles 
ierīkošana Ventspils 3.vidusskolā, veikta peldbaseina ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, kā arī iegādāts 
jauns sporta aprīkojums. 

Nolūkā veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu Ventspils pilsētā un iegūt atbalstu dažādu  
sabiedrības veselības veicināšanas jautājumu risināšanā, Ventspils pilsētas pašvaldība 2016.gadā iestājās 
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 

    
   8.3. Kultūra 
Kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 2016. gadā ir izlietoti 

4,44 milj.EUR jeb 8,7% pašvaldības kopbudžeta izdevumiem. 

 

VENTSPILS BIBLIOTĒKA 

Ventspils bibliotēka ietver 5 struktūrvienības - Galvenā bibliotēka (t.sk. Bērnu bibliotēka),  

Ventspils Augstskolas bibliotēka, Gāliņciema bibliotēka, Pārventas bibliotēka un ārējās apkalpošanas 

punkts SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. 2016.gada 16.decembrī Ventspils bibliotēkas Galvenā 

bibliotēka uz 5 gadiem tika akreditēta kā Reģiona galvenā bibliotēka, kura koordinē ne tikai visu Ventspils 

pilsētas bibliotēku, bet arī 13 novada bibliotēku darbību. 

Iestādes darbībai 2016.gadā kopumā izlietoti 856 tūkst.EUR apmērā. 
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Galvenie notikumi 2016.gadā 

2016.gadā Ventspils bibliotēkā organizēti turpat 900 publiski pasākumi bērniem un pieaugušajiem, kurus 

apmeklējuši vairāk kā 30 000 apmeklētāji. Bibliotēkās varēja apskatīt turpat 250 izstādes, to skaitā 

49 mākslas izstādes.  

2016.gadā turpinājās Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēto projektu „Rakstītājs - Lasītājs”, “Lasāmpietura 

Pārventā: no attēla līdz stāstam, no stāsta līdz attēlam” un “Rakstnieks lauku bibliotēkā” īstenošana  

Galvenajā, Pārventas un novada bibliotēkās. Septembrī, sadarbībā ar Rakstnieku un tulkotāju māju, tika 

organizēta konference “Ventspils paralēle.VI Grāmatas veiksmes stāsts”. Konference bija veltīta  

Rakstnieku un tulkotāju mājas 10.jubilejai. Novembrī, atzīmējot mūsu novadnieka Mārtiņa Kalndruvas 

simtgadi, Ventspils bibliotēkā notika rakstniekam veltīti pasākumi un konference “Rakstniekam Mārtiņam 

Kalndruvam-100” . 

Ventspils bibliotēka piedalījās e-grāmatu platformas pilotprojektā, iegādājās 3D printeri, xbox spēles un 

digitālās klavieres. 

Galvenā bibliotēka turpināja Eiropas Komisijas finansētā projekta “Europe Direct informācijas centrs 

(EDIC) Ventspils” īstenošanu, organizējot gan 12 seminārus uzņēmējiem, gan informatīvus un kultūras  

pasākumus. Projektam piesaistīts Eiropas Komisijas finansējums 19 tūkst. EUR apmērā. 

Ventspils bibliotēka 2016.gadā iegādājusies un apstrādājusi 6 030 eksemplārus grāmatas un citus  

dokumentus, tajā skaitā par pašvaldības budžeta līdzekļiem 5 039 vienības. Pašvaldības budžeta līdzekļi 

izlietoti 49 tūkst. EUR apmērā. 

Ventspils bibliotēkās 2016. gadā tika reģistrēti 13 715 lasītāji un 275 114 fiziskā apmeklējumu reizes, vidēji 

vienam lasītājam izsniegtas 45 grāmatas un audiovizuālie informācijas nesēji. Bibliotēkas elektroniskajā 

katalogā un citos bibliotēkas mājas lapā www.biblioteka.ventspils.lv piedāvātos resursos 2016. gadā  

apmeklējuši 144 810 attālinātie lietotāji.     

VENTSPILS MUZEJS  

Ventspils Muzejs ietver šādas struktūrvienības: Livonijas ordeņa pils, Piejūras brīvdabas muzejs, Amatu 

māja un Herberta Dorbes memoriālais muzejs.  

Ventspils muzeja darbības nodrošināšanai 2016. gadā kopumā izlietoti līdzekļi 1,10 milj.EUR apmērā. 

Galvenie notikumi un realizētie investīciju projekti 2016.gadā 

Ventspils muzeja struktūrvienībās 2016. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kopumā par vairāk kā 
19 tūkstošiem pieaudzis apmeklētāju skaits, ko lielā mērā veicinājusi modes vēsturnieka A.Vasiļjeva fonda 
tērpu kolekcijas izstāde “Kāzu tērpi 1860-2010” Livonijas ordeņa pilī, kurā bija eksponēti 50 dažādu  
vēsturisku laikmetu kāzu tērpi un vairāk nekā 500 vienības aksesuāru. Izstādi apmeklējuši 10 953  
interesenti. Kopumā Ventspils muzeja struktūrvienības 2016. gadā apmeklējuši vairāk kā  
172 tūkst. cilvēku. 
Ventspils muzejā 2016. gadā tika sagatavotas un eksponētas 25 jaunas izstādes - Livonijas ordeņa pilī, 
Amatu mājā un Piejūras brīvdabas muzejā. Izmantojot muzeja krājumu, tika sagatavotas vairākas izstādes 
Ventspils muzeja struktūrvienībās – izstāde “Adata maza, darbs liels”, “Ventspils muzeja jaunieguvumi”, 
gleznu izstāde “Ziema”, “Studenta Ilmāra Blumberga Ventspils. Mākslinieka piemiņai”, mākslas plenēra 
“Agrīnais reālisms” darbu izstāde. Sadarbības projektā ar P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju eksponētā 
izstāde “Anatoms. Cilvēka ķermeņa fabrika” tika papildināta ar Ventspils muzeja Vēstures un Projektu  
nodaļas kopdarbu “Medicīna Ventspilī”.  

http://www.biblioteka.ventspils.lv
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2016. gadā tika izdots Ventspils muzeja rakstu VIII laidiens “Acta Historica Vindaviensia”, kurā ievietoti  
12 pētījumi par Ventspils, Ventspils novada un Ziemeļkurzemes vēsturi. 2016. gadā publicēta grāmata par 
unikālu Ventspils muzeja krājuma daļu un tās veidošanās vēsturi “Mirdzas Tālbergas unikālā kolekcija”, kā 
arī pabeigts darbs pie I.Štrumfas monogrāfijas “Ventspils grāmata” sagatavošanas. Sadarbībā ar Latvijas 
dzelzceļa vēstures entuziastiem un piedaloties Piejūras brīvdabas muzeja speciālistiem, pabeigts darbs pie 
grāmatas “Mazbānītis de facto: Latvijas lauku platuma dzelzceļi” manuskripta sagatavošanas un attēlu 
bāzes nodrošināšanas, grāmatas redakcionālā sagatavošana un publicēšana paredzēta 2017. gadā. 

Muzejā un tās struktūrvienībās nozīmīgu daļu veido izglītojošais darbs gan ar skolu jauniešiem, gan  
pieaugušo auditoriju. 2016. gadā Ventspils muzejs piedāvāja daudzveidīgas muzejpedagoģiskās  
programmas – kopumā notikušas 528 nodarbības, ko apmeklējuši 12 744 interesenti. Izglītības  
programmu jomā Ventspils muzeja struktūrvienībās muzeja pedagogi piedāvājuši kopumā  
36 programmas, no kurām 18 tika izstrādātas 2016. gadā. 

Ventspils muzejs pārskata periodā turpināja krājuma papildināšanu, saglabājot liecības par  
Ziemeļkurzemes, Ventspils novada un pilsētas kultūras un vēstures norisēm. Kopumā krājums tika  
papildināts par vairāk kā 1 600 vienībām. Ventspils hronikas datu bāze tika papildināta ar 967 vienībām, 
kopējam materiālu apjomam sasniedzot 21 522 vienības. Restaurācijas nodaļā 2016. gadā Ventspils  
muzejā restaurēti un konservēti 189 muzejiski priekšmeti. 

2016. gadā muzeja speciālisti piedalījušies Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas  
organizētajās apsekošanas ekspedīcijās, apsekojot arheoloģiskās senvietas Ventspils novadā. 2016. gada 
vasarā tika uzsākti izrakumi Puzes dzelzs ieguves vietā. Turpinājās sadarbība starp Latvijas Universitāti un 
Oslo Universitāti projekta “Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos” ietvaros. 

2016. gada decembrī tika atbalstīti Ventspils muzeja projekti “Zvejas kuģa “Grots” atjaunošana un  
eksponēšana pilsētvidē” un “Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku priekšmetu atjaunošana un 
ekspozīcijas izveide Piejūras brīvdabas muzejā”, kas tiks realizēti Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda 
aktivitātes ietvaros. Projektu ietvaros plānots atjaunot un uzstādīt zvejas kuģi “Grots” un izveidot  
interaktīvo stendu par zvejniecības vēsturi, kā arī atjaunot vēsturiskās laivas un kuteri un restaurēt ar  
seniem buriniekiem saistītus krājuma priekšmetus Piejūras brīvdabas muzejā. 2016. gadā tika turpināts 
darbs pie projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība” prioritārā objekta – Piejūras brīvdabas muzeja ekspozīcijas, krājuma un darbības 
pamatfunkcijas nodrošinošās ēkas projekta sagatavošanas. 
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KULTŪRAS CENTRS 

Kultūras centra galvenais mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Ventspilī, kā arī  
mākslinieciskās jaunrades veicināšana un nodrošināšana. 2016. gadā Kultūras centrs turpināja darbu, lai 
Ventspils pilsētā nodrošinātu daudzveidīgu, mūsdienu interesēm atbilstošu kultūras dzīvi, ņemot vērā  
dažādās mērķauditorijas. 

Kultūras centra finansēšanai 2016. gadā kopumā izlietoti 1,55 milj. EUR. 
 

Galvenie notikumi 2016.gadā 

Tika turpināta jau par tradīciju kļuvušo lielo pasākumu organizēšana – Pilsētas svētki, Jūras svētki,  
Starptautiskais Baltijas valstu motobraucēju saiets, Pārventas svētki, Starptautiskie bērnu svētki, Zilā  
karoga pacelšanas svētki, džeza rokmūzikas festivāls “Ventspils Groove”, „Piektdienas vakara pastaiga 
„Iznāc vakara gaismā””. Rīkoti arī izklaides pasākumi dažāda vecuma mērķauditorijām: tīņu ballītes,  
senioru balles, atpūtas vakari vidējai paaudzei.  
 
Kā katru gadu, uzmanība tiek pievērsta arī mākslinieciskās jaunrades veicināšanai. Kultūras centrā  
darbojās 53 dažāda žanra amatiermākslas kolektīvi, kopējais dalībnieku skaits 1 046 cilvēki.  
Amatiermākslas kolektīvi aktīvi piedalījušies dažāda līmeņa pasākumos Latvijā un ārvalstīs. Tautas deju 
kolektīvi „Liedags” un „Strautuguns”, “Kurzeme” piedalījušies Kurzemes deju svētkos Liepājā,  jauktais  
koris „Kaiva” – Vidzemes un Latgales Dziesmu svētkos Alūksnē, jauktais koris „Līvzeme” – Starptautiskajā  
garīgās mūzikas festivālā ieguvis 1.vietu, kā arī diplomu par labāko obligātās dziesmas interpretāciju.  
Sieviešu kori „Venda”, „Lība” un Ventspils vīru koris piedalījās Latvijas sieviešu un vīru koru salidojumā 
Cēsīs. Ventspils teātris 2016.gada piedalījās Latvijas amatierteātru izrāžu skatē „Gada izrāde” ar 
L.Stumbres lugas iestudējumu “Pāris, nepāris”. Bērnu deju kolektīviem ir bijis aktīvs laiks – tautas deju 
kolektīvam “Liedags” dalība jaunrades konkursā “Mēs un deja”, Starptautiskajā deju festivālā Nīgrandē, kā 
arī festivālā “Latvju bērni danci veda”, mūsdienu deju studijai “Prieks” dalība mūsdienu deju konkursos 
“Tukuma kauss” un “Liepājas kauss”.  
 
Popstudija „Jūras akmentiņi” aktīvi koncertē, piedalās pilsētas un Latvijas mēroga pasākumos, kā arī  
piedalās Starptautiskos jauno dziedātāju konkursos – jauno izpildītāju konkursā Spānijā, kur puišu kvartets 
ieguva “Grand Prix”, 37.Starptautiskajā bērnu dziesmu un deju festivālā Polijā, kur K. Priedēna iekļuva  
finālā, arī Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā „Mūzikas talantu līga 2016” Lietuvā (Viļņa).  
 
Pavisam 2016.gadā ir notikuši 44 amatiermākslas koncerti un 6 Ventspils amatierteātra izrādes, kurus  
noskatījušies un noklausījušies 4 211 apmeklētāji. 2016.gada  ir notikuši 108 izbraukuma koncerti un  
izrādes. 
 
Kultūras centrā regulāri koncertē profesionālie mākslinieki dažādos žanros. Pavisam 2016.gadā ir notikuši 
19 profesionālās mākslas koncerti un izrādes. Kopējais skatītāju skaits 7 519. 
 
2016. gadā Kultūras centrs turpināja administrēt Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu konkursu  
vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra mākslas, kino, foto, rakstniecības, vides un citās nozarēs. Pavisam 
tika atbalstīti 31 projekti par kopējo summu 27 tūkst. EUR. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas  
atpūtas veicināšanas projektu konkursā 2016. gadā tika atbalstīti 20 projekti par kopējo summu 
14 tūkst. EUR. 
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SIA „KURZEMES FILHARMONIJA” 

Lai attīstītu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu un nodrošinātu to pieejamību Ventspilī un  

Kurzemes reģionā, teātra nama „Jūras vārti” darbību nodrošina pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība 

SIA „Kurzemes filharmonija”.  

2016. gadā pašvaldība piešķīrusi finansējumu SIA „Kurzemes filharmonija” deleģēto funkciju izpildei 

940 tūkst. EUR apmērā. 

 

Galvenie notikumi 2016.gadā 

2016.gadā kopā notikuši 165 pasākumi, kurus apmeklējuši 54 793 apmeklētāji. Notikušas 30 teātru izrādes 
(t.sk. 7 izrādes bērniem), 1 operas izrāde, 2 baleta izrādes, 17 dažāda žanra mūzikas koncerti, 12 teātra 
nama ‘’Jūras vārti’’ Jaunās zāles pasākumi, 19 izstādes, 4 kino demonstrējumi, 5 izglītojošie pasākumi un 7 
kamerkora un kamerorķestra ‘’Ventspils’’ koncerti, 4 Ventspils bigbenda koncerti, kā arī citi pasākumi. 
  
Gada ietvaros tika parakstīts trīspusējs vienošanās protokols starp SIA „Kurzemes filharmonija”, Ventspils 
pilsētas domi un Latvijas Leļļu teātri, vienojoties par regulārām viesizrādēm turpmākajos trīs gados. 
 
Tika organizēti arī vairāki populārās mūzikas koncerti – lielu publikas atsaucību guva Latvian Blues Band un 
soula un blūza dziedātājs Greg Copeland (ASV), Brīnišķīgi izskanēja īru dziedātājas Moyas Brennanas  
koncerts un grupas “Samocveti” koncerts. Klausītāju atzinību guva teātra dziesmu koncerts “Spraud man 
puķi…”, savukārt koncertā “Opermūzikas pērles” skaļus aplausus no ventspilniekiem saņēma maestro  
Raimonds Pauls, Latvijas Radio bigbends, Sinfonietta Rīga stīgu grupa. Vasaras sezonas noslēgumā ar  
jautru balli un koncertu uz Lielās skatuves uzstājās “Rumbas kvartets”, savukārt gada nogalē ar koncertu 
uzstājās Daumants Kalniņš un Jelgavas bigbends koncertprogrammā “Frank Sinatra 100”. 
 
Visiem teātra nama apmeklētājiem gada ietvaros bija iespēja apskatīt vairākas nozīmīgas izstādes –  
Ventspils Foto studijas izstāde un Ilzes Smildziņas personālizstādi “Pa ceļam”, Aleksandras Cukermanes 
personālizstāde “Tri Devici Pod Oknom”, kas tapusi sadarbībā ar kim? Laikmetīgās mākslas centru, Jāņa 
Kupča personālizstāde “Zudušo ciemu meklējot” un Raita Hroloviča izstāde “Grafikas”, Sarmītes Caunes 
personālizstāde “Mana pasaule”. Tradicionāli Mākslinieku plenēra “Ventspils Dokumenta” ietvaros notika 
tikšanās ar māksliniekiem. Gads noslēdzās ar Ventspils mākslinieku izstādi “Rudens 2016”, grafikas  
miniatūru izstādi “Robeža”, kurā piedalījās starptautiska mākslinieku  grupa. 

Nozīmīgu pienesumu Ventspils kultūras pasākumu piedāvājumam deva Ventspils Bigbends Renāra Lāča 
vadībā, kā arī Ventspils kamerorķestra un kamerkora ‘’Ventspils’’ aktīvā darbība diriģenta Aigara Meri  
vadībā. Ventspils kamerorķestris sagatavoja izglītojošu koncertprogrammu bērniem “Pēterītis un vilks”, 
Lieldienu koncertam kamerkoris ‘’Ventspils’’ un Ventspils Kamerorķestris sagatavoja programmu ar Kamil-
la Sen – Sānsa “Rekviēma” un Sera Džona Tavenera čello koncerta atskaņojumu. Maija mēnesī Ventspils  
kamerorķestris un kamerkoris ‘’Ventspils” atkārtoti izrādīja Imanta Kalniņa simfonisko dziesmu spēli “No 
saldenās pudeles”. Oktobrī Ventspils Kamerorķestris atskaņoja otro programmu koncertciklā “Atgriešanās 
Ventspilī”, šoreiz sadarbībā ar čellistu Mārci Kuplo un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Klavieru trio. 
18. novembrī izskanēja muzikāla programma “Sapnis un mīlestība”, kopā ar kamerkori ‘’Ventspils’’, 
Ventspils Kamerorķestri dziedāja solisti Zigfrīds Muktupāvels, Annija Putniņa. Decembrī Baptistu baznīcā  
kamerkoris “Ventspils” un Ventspils Kamerorķestris klausītājiem piedāvāja Ziemassvētku programmu 
“Adventa gaisma”. Savukārt Ventspils Bigbends 2016. gadā turpināja iepriekšējā gadā iesākto koncertciklu 
sēriju “Džems ar Ventspils Bigbendu”, kuros Ventspils Bigbends uzstājās ar populāriem Latvijas un ārvalstu 
māksliniekiem.  
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2016. gadā savu darbību turpina teātra nama “Jūras vārti” Jaunā zāle, papildinot Ventspils kultūras  
piedāvājumu ar 12 interesantiem pasākumiem, kuros gada ietvaros piedalījās gan Latvijas, gan ārvalstu 
mūziķi. 

Maijā tika aizsākta jauna tradīcija Latvijas valstiskuma atjaunošanai par godu – “Baltā galdauta svētki”, 
kuros nama apmeklētājus aicinājām pie baltiem galdiem rakstīt novēlējumu Latvijai un uzsvērt 4. maija 
nozīmi Latvijas valsts vēsturē.  

Arī 2016.gadā SIA „Kurzemes filharmonija” tika uzticēta Ventspils Pilsētas svētku organizēšana – sadarbībā 
ar citiem Ventspils kultūras un izklaides pasākumu organizatoriem trīs dienu garumā ar plašu un  
daudzpusīgu pasākumu programmu tika priecēti ventspilnieki un pilsētas viesi, svētkus kopumā apmeklēja 
ap 137 tūkst. cilvēku. 
 

   8.4. Sociālā nodrošināšana 
 
Sociālās palīdzības funkciju pašvaldībā nodrošina pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas Sociālais dinests” 

un tās struktūrvienības: Sociālās palīdzības nodaļa (Raiņa ielā 10), Sociālā dienesta Pārventas filiāle (Talsu 

ielā 39), Ventspils sociālās aprūpes nams „Selga”. Pašvaldībā ir izveidota Ventspils pilsētas bāriņtiesa, kas  

darbojas Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta pārraudzībā, izņemot tās darbību Bāriņtiesu likumā 

noteiktās kompetences ietvaros. 

2016.gadā kopumā sociālās nodrošināšanas nozarei novirzīti 3,94 milj.EUR jeb 8% no budžeta  

izdevumiem. 

PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

Kopumā Ventspils pilsētas pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem nodrošina 39 dažādus sociālos pabalstus un 

12 sociālos pakalpojumus. Sociālo palīdzību 2016.gadā saņēmuši 10 207 pilsētas iedzīvotāji un šim mērķim 

2016. gadā izlietoti 1,89 milj.EUR jeb 48% no kopējiem izdevumiem sociālās nodrošināšanas nozarei. 

Finansējuma sadalījums atspoguļots 13.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.att. 

Sociālajiem pabalstiem un palīdzībai izlietoto līdzekļu sadalījums 2016.gadā, milj.EUR  

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
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Būtiskākie izdevumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem: 

Pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2016. gadā kopumā izlietoti 
93 tūkst.EUR. Pabalstu saņēmuši 420 iedzīvotāji, vidēji 37,98 EUR mēnesī. 

Maznodrošinātiem iedzīvotājiem un vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumu līmenis  
nepārsniedz ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā”  
noteikto ienākumu līmeni, tiek piešķirti dzīvokļa pabalsti – komunālo pakalpojumu (īre, siltumenerģija, 
ūdens un kanalizācija) un malkas iegādes daļējai kompensācijai. Kopsummā dzīvokļa pabalstiem 
2016. gadā izlietoti 341 tūkst. EUR jeb 18 % no kopējiem pabalstiem un palīdzībai izlietotajiem līdzekļiem. 
Atbalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanai 2016.gadā ir saņēmušas 2 946  
personas jeb 1 942 ģimenes. 

Maznodrošinātiem pensionāriem un invalīdiem, kā arī pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumu līmenis 
nepārsniedz ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā”  
noteikto ienākumu līmeni, izmaksāti pabalsti medikamentu iegādei, kā arī zobu ārstēšanai un  
protezēšanai, piemājas teritorijas tīrīšanai, piešķirtas atlaides braukšanai pilsētas autobusos, ikmēneša 
aprūpes pabalsts vientuļajiem pensionāriem, sadarbībā ar Rīgas Samariešu apvienību turpināta mājas  
neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta „Drošības poga” darbība, kā arī pabalsti uz Lieldienām un 
Ziemassvētkiem. Kopsummā šiem pabalstiem 2016. gadā izlietots 961 tūkst. EUR, t.i. 51 % no pabalstiem 
un palīdzībai izlietotajiem līdzekļiem.  

Pabalstiem ģimenēm ar bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 2016. gadā izlietoti 
335 tūkst. EUR, t.sk., būtiskākie: bērna piedzimšanas pabalsts, ēdināšana izglītības iestādēs,  
maznodrošināto jauniešu izglītības atbalsts fonds un mācību maksa Ventspils Mūzikas vidusskolā, pabalsts 
mācību gada uzsākšanai un 9., 12.klašu absolventiem, vienreizējs un ikmēneša pabalsts bāreņiem  
sasniedzot pilngadību. Turpināta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām - atbalsta centru ģimenēm ar 
bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”, krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne” u.c. 

Pašvaldības atbalsts pakalpojumam „Zupas virtuve” dod iespēju trūcīgiem pilsētas iedzīvotājiem reizi  
dienā saņemt siltu ēdienu. 2016. gadā Zupas virtuves pakalpojumus izmantojušas 453 personas, kopumā 
trūcīgajiem iedzīvotājiem izsniegtas 39 076 porcijas jeb vidēji 107 porcijas dienā. 

Lai veicinātu sadarbību ar Ventspils nevalstiskajām organizācijām, kā arī veicinātu to attīstību, 2016. gadā 
finansiāla palīdzība 32 tūkst. EUR apmērā sniegta Politiski represēto apvienībai, Pensionāru kopai 
„Ventspils liedags”, Invalīdu biedrībai, Nedzirdīgo biedrībai, Neredzīgo biedrībai, Latvijas Antihitleriskās 
koalīcijas cīnītāju asociācijas Ventspils nodaļai, alternatīvās aprūpes centram „Žēlsirdības māja”, biedrībai 
„Diakonijas centrs Ventspilī”, Dzīvības maize, šļirču apmaiņas punktam, biedrībai “Latvijas Sarkanais 
krusts”, biedrībai “Pērļu pasaule”, biedrībai ,,Sociālās un garīgās rehabilitācijas centrs ,,Vairogs””. 

Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursā atbalstīti nodibinājuma 
“Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””, biedrības „Integrācijas centrs 
„Atvērtās durvis””, biedrības “Latvijas Sarkanais krusts”, pensionāru biedrības “Ventspils liedags”  
organizētie pasākumi. 

Specializētā autotransporta pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: bērnu nokļūšanai skolā,  
pirmsskolas izglītības iestādē, medicīnas, sporta un kultūras iestādē, kā arī pieaugušo iedzīvotāju  
nokļūšanai dažādās iestādēs un pasākumos 2016.gadā izmantojušas 38 personas (576 braucieni). 
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VENTSPILS SOCIĀLĀS APRŪPES NAMS „SELGA” 

Sociālās aprūpes namā „Selga” tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, īslaicīga  

sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 139 pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā arī 30 bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek nodrošināta dzīvesvieta, audzināšana, sociālā rehabilitācija 

un psiholoģiskais atbalsts. Iestādes uzturēšanas izdevumiem 2016. gadā izlietoti 970 tūkst.EUR.  

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. Bāriņtiesas uzturēšanai 2016. gadā izlietoti 101 tūkst. EUR. 

Bāriņtiesa 2016. gadā pieņēmusi 178 lēmumus, pārstāvētas nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu  

intereses pilsētas un apgabala tiesu 90 sēdēs, nodibinātas 6 aizbildnības pār 6 bērniem, apstiprinātas 10 

adopcijas, tiesā apstiprināta 2 bērnu adopcija, audžuģimenes statuss piešķirts 1 ģimenei, audžuģimenēs 

ievietoti 4 bērni.  

Šobrīd Bāriņtiesas pārraudzībā un kontrolē ir 69 aizbildņu ģimenes, kuras audzina 85 bērnus, 63 lietas par 

nepilngadīgo bērnu mantas pārvaldīšanu un 34 lietas personām ar ierobežotu rīcībspēju un viņu mantai, 

likumā paredzētajā kārtībā notiek personu dzīves apstākļu apsekošana un aizgādņu rīcības pārbaude, 

mantas pārvaldībā un dzīves apstākļu un veselības aprūpes nodrošināšanā.  

 

8.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
Nozarei 2016. gadā kopumā tika novirzīti 9,81 milj.EUR apmērā jeb 19% no pašvaldības budžeta   

izdevumiem. Komunālās saimniecības uzturēšanu un infrastruktūras attīstību pašvaldībā nodrošina  

pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”. 

KOMUNĀLĀ PĀRVALDE 

Pilsētas komunālās saimniecības uzturēšanai un infrastruktūras attīstībai 2016. gadā kopumā tika izlietoti 

8,63 milj.EUR. No tiem 51% jeb 4,40 milj.EUR novirzīti Ventspils pilsētas infrastruktūras attīstības  

programmas realizācijai, 40% jeb 3,43 milj.EUR - pilsētas labiekārtošanas un uzturēšanas programmai, bet 

9% jeb 0,8 milj.EUR izlietoti iestādes „Komunālā pārvalde” darbības nodrošināšanai un pārējiem  

pasākumiem (skat. 14.att.). 
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Galvenie notikumi un realizētie projekti 2016.gadā 

2016.gadā veikti iekšpagalmu rekonstrukcijas darbi Embūtes ielā 49, Celtnieku ielā 2a, P.Stradiņa ielā 7a, 
P.Stradiņa ielā 8, Jūras ielā 3a, J.Poruka ielā 11, 13, Pētera ielā 4 un Šķērsu ielā 1a, veicot esošā  
labiekārtojuma pārbūvi: brauktuvju, ietvju atjaunošanu, auto stāvvietu izbūvi un apgaismojuma izbūvi. 

Pašvaldība pilsētvides uzlabošanai ir izbūvējusi un papildinājusi sporta un bērnu rotaļu laukumus Bērnu 
pilsētiņā un bērnu parkā “Fantāzija”, kā arī atjaunoti Džungļu takas rotaļu elementi Jūrmalas parkā.  
Pilsētas labiekārtošanai pilsētas ielās uzstādītas jaunas atkritumu urnas un soliņi, veikta veloceliņa apkārt 
Būšnieku ezeram izbūve, kā arī veikta peldvietas labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve pie Būšnieku  
ezera, izbūvēta ietves Aizsaules ielā, atjaunots gājēju celiņš Meža kapos, veikti apgaismojuma uzlabojumi 
Jāņciemā, Jūras un Kuldīgas ielās, izbūvēti jauni pludmales volejbola laukumi Vidumpļavā un  
Tārgales ielā 61 pie Ventspils 5.vidusskolas. 

2016.gadā pabeigta strūklakas ‘’Fregate “Valzivs” izbūve, kura tika atklāta Ventspils Pilsētas svētku laikā. 

2016.gada nogalē atbalstīta projekta “Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar  
koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī”. Projekta ietvaros plānots veikt jaunas 
Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas būvdarbus Lielajā laukumā 1, Ventspilī un iebūvēto  
koncertērģeļu izbūvi un uzstādīšanu. 

2016. gadā pieņemti 17 Ventspils pilsētas domes lēmumi par pašvaldības līdzfinansējumu daudzstāvu 
daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai par kopējo summu 103 tūkst. EUR apmērā. 

Pilsētas teritorijas uzturēšanai 2016. gadā izlietoti līdzekļi kopumā 3,43 milj. EUR apmērā. Finansēšanai 
bez pašvaldības līdzekļiem izlietoti maksas pakalpojumu ieņēmumi 272 tūkst.EUR un saņemtā valsts  
mērķdotācija pašvaldību ielu fondam 877 tūkst.EUR. 15.attēlā atspoguļota pilsētas teritorijas uzturēšanas 
darbi pasākumu griezumā. 

14.att. 

Komunālās saimniecības 2016.gada budžeta izpilde pasākumu griezumā, milj.EUR  

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
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  8.6. Vides aizsardzība 

Vides aizsardzības pasākumu realizēšanai 2016. gadā izlietots finansējums 68,9 tūkst.EUR apmērā. Minētie 

līdzekļi izmantoti: 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; operatīvo meteoroloģisko datu iegādei; konsultācijām 

vides aizsardzības jautājumos. 

2016.gadā otro reizi tika organizēts konkurss „Videi draudzīgākais Ventspils uzņēmums”. Ventspils pilsētas 

domes gada atzinība vides jomā tika izveidota, lai veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī stimulētu 

videi draudzīgu uzņēmējdarbību, kas vērsta uz nepārtrauktu uzlabojumu veikšanu ilgtspējīgas attīstības 

virzienā un videi draudzīgas uzņēmējdarbības tēlu veidošanu Ventspils pilsētā. 

  8.7. 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. 2016. gadā šīs iestādes darbībai izlietoti 1,71 milj.EUR. 

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.  
Savukārt pludmalē peldsezonas laikā uzraudzību veica 10 glābēji – ikdienā 5 glābēji. 

Pašvaldības policija turpināja uzsākto administratīvo pārkāpumu sodu liberalizāciju, vēršot uzmanību uz 
pārkāpumu prevenciju un audzinoša rakstura metodēm attiecībā pret pārkāpējiem, kuri savu vainu  
apzinās. Pēdējo gadu laikā samazinājies par pārkāpumiem uzlikto naudas sodu un administratīvo  
pārkāpumu protokolu skaits. 

15.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

Ventspils pilsētas uzturēšanas programmas izpilde pasākumu griezumā 2016.gadā, milj.EUR  
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Pašvaldības policija ir atbildīga par pilsētas pludmales glābšanas dienesta darbu organizēšanu peldsezonas 
laikā. 2016. gadā pirms peldsezonas sākuma glābēji kārtoja pārbaudījumus atbilstoši fiziskās un  
teorētiskās atestācijas noteikumiem. Peldsezonā, t.i., laika periodā no 15.maija līdz 15.septembrim,  
atpūtnieku drošību uz ūdens papildus nodrošināja arī regulāra patrulēšana ar motorlaivu. 

2016.gada nogalē atbalstīta Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda finansējuma piešķiršana projekta 
“Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā esošo iekšējo un jūras piekrastes ūdens akvatorijas  
uzraudzības, aizsardzības un maluzvejniecības apkarošanas veicināšana” realizācijai. Projekta ietvaros  
plānots izbūvēt laivu nolaišanas vietu Būšnieku ezera krastā pie laivu bāzes un Ventas upes krastā (Ābolu 
iela), kā arī veikt teritorijas labiekārtošanu. Tāpat plānota aprīkojuma iegāde Pašvaldības policijai  
maluzvejniecības apkarošanai – laiva ar aprīkojumu, termokameras un radiosakaru līdzekļi. 

 

  8.8. Vispārējie valdības dienesti (pašvaldības pārvalde) 
Ventspils pilsētas domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2013.gada 1.jūnijā. 2016. gadā 
notikušas 18 Ventspils pilsētas domes sēdes, kurās pieņemti 182 lēmumi un 12 saistošie noteikumi.  
Lēmumu izskatīšanas un izvērtēšanas procesā piedalījās 4 pastāvīgās komitejas, 27 komisijas un  
2 padomes. 2016. gadā pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai tika izlietoti 2,26 milj. EUR. 

 

  8.9. Veselības aprūpe 

Ventspils pilsētas pašvaldība 2016.gadā, kā jau katru gadu, piešķīrusi līdzfinansējumu kvalitatīvas  
veselības aprūpes nodrošināšanai ventspilniekiem – 2016. gadā piešķirts finansējums 154 tūkst. EUR  
apmērā: 

• 112 tūkst. EUR medicīniskā aprīkojuma iegādei, t.sk. radioloģiskās diagnostikas kabineta  
aprīkojums, dzemdību nodaļas aprīkojums dzemdību procesa monitorēšanai, medicīniskās iekārtas 
rehabilitācijas nodaļai, perifēro vēnu vizualizācijas iekārta, pārvietojama procedūru lampa  
jaundzimušo aprūpei un vakcinācijām dzemdību nodaļā. 

• 42 tūkst. EUR cilvēkresursu programmas realizācijai- stipendijām 9 dažādu specialitāšu rezidentiem. 

No valsts budžeta programmas „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” pašvaldības SIA „Ventspils  
poliklīnika” tika piešķirts finansējums 17 tūkst. EUR apmērā acu ultrasonogrāfijas iekārtas  iegādei. Ar jau-
no acu ultrasonogrāfijas iekārtu glaukomas slimniekiem iespējams noteikt lēcu izmēru pirms acu  
operācijām, kā arī laikus diagnosticēt acs tīklenes atslāņošanos, īpaši slimniekiem ar izteiktu tuvredzību un 
vairogdziedzera slimībām. 

 

  8.10. Tūrisms 
Tūrisma nozares attīstības veicināšanas pasākumus Ventspilī nodrošina un īsteno Ventspils Tūrisma  

informācijas centrs, kura darbībai 2016.gadā izlietoti pašvaldības līdzekļi 181 tūkst.EUR apmērā. 

Galvenie notikumi 2016.gadā 

Ventspils pilsētas drukāto informatīvo materiālu izdošana ar nolūku popularizēt Ventspils pilsētu un tās 
tūrisma piedāvājumus, nodrošinot šo materiālu izplatīšanu tirdzniecības tīklā Ventspilī un Latvijā, kā arī 
bezmaksas izplatīšana Ventspilī, Latvijā un ārvalstīs (tūrisma informācijas centros, tūrisma objektos,  
Latvijas vēstniecībās ārvalstīs, tūrisma firmās, tūrisma gadatirgos u.t.t.); 
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Ventspils pilsētas tūrismu iespēju popularizēšana plašsaziņas līdzekļos: laikrakstos, radio, televīzijā un  
internetā, pilsētas tūrisma mājas lapas www.visitventspils.com uzturēšana, aktualizēšana un  
administrēšana. 

Ventspils pilsētas popularizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs – „BALTTOUR” Rīgā, „Tourest” Tallinā, 
„Adventur” Viļņā, „ITB” Berlīnē, „MATKA” Helsinkos, „Inturmarket” Maskavā, "Vakantiebeurs"  
Amsterdamā, “International Multidisciplinary GeoConference & EXPO 2016” Varnā (Bulgārija). 

Ventspils 2016.gada Tūrisma avīzes izplatīšana Latvijas, Lietuvas un Igaunijas laikrakstos. 

Tūrisma uzņēmējdarbību un produktu attīstību veicinošu konkursu organizēšana – „Ventspils fotoattēlos 
2016” un „Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2016. gadā”. 

Ventspils virtuālā vēstniecība www.visitventspils.com pieejama 8 valodās. 2016. gadā papildināta Ventu 
bankas mobilā versija, kas padara to vēl vienkāršāk lietojamu un pieejamu jebkurā vietā.  

Virtuālās vēstniecības astoņpadsmit ventu pelnīšanas rīki nodrošina ventu aktivitātes dažāda vecuma  
interesentiem. Ventu pelnīšanā iesaistījušies vairāk nekā 42 000 cilvēku, kuri savos Ventu bankas kontos 
uzkrājuši vairāk nekā 39 miljonu ventu. Ventspilī ar ventiem var norēķināties  
52 tūrisma uzņēmumos un tūrisma objektos.  

Apmeklētākie tūrisma objekti Ventspils pilsētā 2016. gadā ir bijuši Ūdens piedzīvojumu parks (206 934 
apmeklētāji), Piedzīvojumu parks un „Lemberga hūte” (149 643 apmeklētāji), Piejūras brīvdabas muzejs 
(106 356 apmeklētāji), t.sk. Mazbānītis (68 181 apmeklētājs), Livonijas ordeņa pils (53 311 apmeklētāji), 
ekskursiju kuģītis „Hercogs Jēkabs” (51 400 apmeklētāji), pludmales akvaparks (20 667 apmeklētāji).  

 

  8.11. Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas 
Nolūkā sekmēt Ventspils pilsētas pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas  

sabiedrībā un e-pārvaldē, veikt aktīvu darbību informācijas sabiedrības veidošanā un e-pārvaldes  

risinājumu ieviešanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, veidot, uzturēt un attīstīt  

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, pašvaldība ir izveidojusi iestādi  

„Ventspils Digitālais centrs”. 

VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS 

Ventspils Digitālā centra izdevumiem un pasākumiem 2016. gadā kopsummā izlietots finansējums 

1,75 milj.EUR, tai skaitā, pašvaldības budžeta līdzekļi 1,47 milj.EUR, maksas pakalpojumi 68 tūkst.EUR, 

valsts / ārvalstu projektu finansējums 213 tūkst.EUR. 

Galvenie notikumi 2016.gadā 

Ventspils Digitālais centrs 2016. gadā turpināja veikt Ventspils pieaugušo izglītības centra funkcijas,  
apmācot iedzīvotājus informācijas tehnoloģiju lietošanā un izstrādājot mācību materiālus.  
Apmācības notikušas gan latviešu, gan krievu valodā. Kursu beidzēji ir izglītības iestāžu darbinieki,  
uzņēmēji, cilvēki ar īpašam vajadzībām, pensionāri, bērni un jaunieši, Ventspils pilsētas pašvaldības darbi-
nieki. Kopumā Ventspils Digitālajā centrā 2016. gadā dažādos izglītojošos pasākumos apmācīts rekordliels 
cilvēku skaits – vairāk kā 2 300 cilvēku.  

Jau kopš 2003. gada Ventspils Digitālais centrs sniedz konsultācijas un tehnisko palīdzību IKT jautājumos 
Ventspils pilsētas domei, pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un izglītības iestādēm. 2016. gadā  
atrisinātas vairāk kā 2 700 problēmu, reģistrēti vairāk kā 600 datorlietotāju incidentu pieteikumi. 

Papildus datortehnikas apkalpošanai iestāde nodrošina arī Ventspils pilsētas optiskā datu pārraides tīkla 
un tā pieslēguma darbību ar 2 843 km kabeļu optisko dzīslu kopgarumu, nodrošina pieslēgumu darbību 

http://www.visitventspils.com
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centrālajiem valsts reģistriem, datu apmaiņu ar valsts nozīmes informatīvajām sistēmām, publiskā WiFi 
zonas darbību pilsētā, iestāžu un kapitālsabiedrību serveru resursu izmitināšanu, pārvaldību un  
aizsardzību. 2016. gadā tika turpināts darbs pie optiskā kabeļa darbības zonas paplašināšanas – izbūvēts 
datu pārraides tīkla atzars uz Kultūras centru.  

Ikdienā pieeju jaunajām tehnoloģijām Ventspils pilsētas iedzīvotājiem tiek nodrošināta Ventspils Digitālajā 
centrā, Akmeņu ielā 3 un tā filiālē Pārventas bibliotēkā. Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt gan bezmaksas 
konsultācijas, gan interneta pieeju, gan dažādus biroja pakalpojumus. 2016. gadā šos pakalpojumus  
iedzīvotāji un pilsētas viesi izmantoja vairāk kā 50 000 reižu. 

2016. gadā tika apstiprināta Ventspils informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pilotprojektu  
programmas izsludināšanas kārtība un izstrādāts konkursa nolikums. Konkursa mērķis ir īstenot  
pārdomātus IKT nozares vajadzībām un tendencēm atbilstošus pasākumus, sniedzot atbalstu IKT  
uzņēmumiem. Konkurss pirmo reizi tika izsludināts 2016. gada oktobrī un turpmāk to plānots izsludināt ne 
retāk kā vienu reizi gadā. Konkursa pirmajā kārtā tika saņemti 7 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstu 
guva 5 projekti. 

Atbilstoši sadarbības līgumam ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Ventspils Digitālais centrs ir  
izveidojis un kopš 2015. gada 1.oktobra nodrošina Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas  
centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmas darbu. Pašlaik valstī darbojas 83 VPVKAC, nodrošinot 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumu pieejamību 55  
novados. Ventspils Digitālā centra izveidotajā pakalpojumu vadības sistēmā līdz 2016. gada beigām ir  
reģistrēti vairāk kā 45 000 VPVKAC sniegto pakalpojumu. 2017. gadā tiek plānots VPVKAC tīklu paplašināt, 
iesaistot jaunus pakalpojumu sniedzējus, kā arī aicinot pašvaldības atvērt jaunus klientu apkalpošanas 
centrus. 

 

9. PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS UN BILANCE 

Informācija par Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo darbību 2016.gadā pieejama Ventspils pilsētas 
pašvaldības 2016.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 2016.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.76 „Par 
Ventspils pilsētas pašvaldības 2016.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu (2.pielikums (bez lēmuma 
pielikumiem)). Pārskatā konsolidēti 10 pašvaldības budžeta iestāžu gada pārskati. 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2016. gada konsolidēto pārskatu auditēja auditorfirma SIA „Ernst & Young 
Baltic”, kuru ziņojumā teikts, ka konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās  
konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 
2016. gada 31. decembrī saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1115 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” (pievienots 4.pielikumā). 

Publiskā pārskata 3.pielikumā pievienota Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance. Bet pilna 
Ventspils pilsētas pašvaldības 2016. gada konsolidētā pārskata versija elektroniskā veidā pieejama Valsts 
kases mājas lapā www.kase.gov.lv. 

10. 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  

http://www.kase.gov.lv
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sastāvdaļa. Bilancē ir atspoguļota Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā zeme ar kopējo 
zemes platību 2 538,2025 ha un kopējo vērtību 2016.gada 31.decembrī 57,77 milj.EUR (vērtība 2015.gada 
31.decembrī 57,6 milj.EUR). Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo ēku un būvju  
kopējā vērtība 2015.gada 31.decembrī veido 254,9 milj.EUR (2015.gada 31.decembrī 261,9 milj.EUR). 

 

11. 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 2016.gada  
auditētajos pārskatos norādītos pašu kapitāla datus.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās pēc pašu kapitāla metodes 2016.gada beigās sastāda 
51,93 milj. EUR, kas ir par 0,02% jeb 11 tūkst. EUR vairāk kā 2015.gada beigās. 
 
Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā 2016.gadā ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma no  
radniecīgām kapitālsabiedrībām kopā sastāda 3,23 milj. EUR, kas ir atbilstoši šo kapitālsabiedrību 
2016.gada dalībnieku sapulcēs un Ventspils pilsētas domē pieņemtajiem lēmumiem. Tai skaitā, Ventspils 
pilsētas domei 2016.gadā radniecīgās kapitālsabiedrības dividendēs ir izmaksājušas kopā 2,48 milj. EUR un 

5.tabula 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Kapitāla pārvaldības nodaļa 

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos 

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

2 Pašvaldības SIA "Ūdeka" 11 803 881 100,00% 11 803 881 12 224 700 100,00% 12 224 700

3
Pašvaldības SIA "Ventspils 

siltums"
10 907 020 100,00% 10 907 020 9 369 927 100,00% 9 369 927

4
Pašvaldības SIA "Ventspils 

nekustamie īpašumi"
4 693 371 100,00% 4 693 371 4 666 637 100,00% 4 666 637

5 Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" 3 439 865 100,00% 3 439 865 3 482 449 100,00% 3 482 449

6
Pašvaldības SIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts"
2 052 731 100,00% 2 052 731 2 337 070 100,00% 2 337 070

7 SIA "Ventspils lidosta"      1 885 542 100,00% 1 885 542 1 861 456 100,00% 1 861 456

8
Pašvaldības SIA "Ventspils 

tirgus" 
928 289 100,00% 928 289 917 321 100,00% 917 321

9 SIA "Kurzemes filharmonija"      480 045 100,00% 480 045 480 351 100,00% 480 351

10
Pašvaldības SIA "Ventspils 

poliklīnika"
178 221 100,00% 178 221 190 772 100,00% 190 772

11
 SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā 

slimnīca"
5 257 010 88,459% 4 650 298 5 485 177 88,459% 4 852 133

12
SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils"
19 359 558 50,315% 9 740 762 19 707 200 52,684% 10 382 541

13 SIA "Vats" 1 757 984 50,002% 879 027 1 697 718 50,002% 848 893

14 SIA "Venttests" 557 950 50,000% 278 975 629 328 50,000% 314 664

15
SIA "Starptautiskā Rakstnieku un 

tulkotāju māja"
1 521 33,333% 507 2 697 33,333% 899

16 63 302 988 *** 51 918 534 63 052 803 *** 51 929 813

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz 

2016.gada 31.decembri

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos 

uz 2015.gada 31.decembri

Npk Sabiedrības nosaukums
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par pamatkapitāla samazināšanu 753 tūkst. EUR, atzīstot pašvaldības līdzdalības samazinājumu. Šie  
kopējie ieņēmumi pārsniedz Ventspils pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetā plānoto par 1% 
jeb 33 tūkst. EUR. 

 
 12. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS 

  12.1. Kreditoru saistības 

Pašvaldības kreditoru saistības uz 2016.gada 31.decembrī veido 11,91 milj.EUR un salīdzinājumā ar 
2016.gada 1.janvāri to apjoms palielinājies par 17% jeb 1,70 milj. EUR . Palielinājumu veido pārskata 
periodā saņemtais avansa maksājums 4,5 milj. EUR no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas projekta Nr.EKII-2/1 „Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar 
koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī” īstenošanai. Savukārt samazinājušies 
ilgtermiņa aizņēmumi, ņemot vērā, ka atdoti no Valsts kases saņemtie aizņēmumi kopumā 1,20 milj.EUR 
apmērā, kas tikuši ņemti investīciju projektu apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Pārskata periodā 
dzēsta prasība pret radniecīgo kapitālsabiedrību 753 tūkst. EUR apmērā (skat.6.tabulu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  12.2. Ventspils pilsētas pašvaldības aizņēmumi 

Pārskata periodā Ventspils pilsētas pašvaldība nav piesaistījusi aizņēmumu, savukārt saskaņā ar  
noslēgtajiem aizdevumu līgumiem, atdots aizņēmums Valsts kasei 1,2 milj.EUR apmērā (skat. 7.tabulu). 

6.tabula 

Ventspils pilsētas pašvaldības saistības (EUR) 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

Konta Nr. Kreditori pa bilances posteņiem
Uz 2016.gada 

31.decembri

Uz 2016.gada 

1.janvāri

1 2 3 4

5000 KREDITORI 11 913 814 10 212 800

5100 Ilgtermiņa saistības 3 793 716 4 954 770

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 3 484 897 4 599 873

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 308 785 354 787

5190 Pārējās i lgtermiņa saistības 34 110

5200-5900 Īstermiņa saistības 8 120 098 5 258 030

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 338 427 428 791

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 728 953 2 634 964

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 1 201 907 1 027 064

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 17 305 17 715

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 182 173 231 256

5800 Pārējās īstermiņa saistības 7 697 231 629

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5 643 636 686 611
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Ventspils pilsētas pašvaldības aizņēmumi, EUR 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

7.tabula 

palielinājums  

(+)

samazinājums  

(-)

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

2015.g. 58 150 -29 072 29 078

2016.g. 29 078 -29 078

2015.g. 105 830 -20 160 85 670

2016.g. 85 670 -85 670

2014.g. 426 576 -66 916 359 660

2015.g. 359 660 -66 916 292 744

2016.g. 292 744 -292 744

2015.g. 28 030 -28 030

2015.g. 21 849 -21 849

2015.g. 905 119 905 119

2016.g. 905 119 905 119

2017.g. 905 119 905 119

2015.g. 1 024 349 1 024 349

2016.g. 1 024 349 -205 854 818 495

2017.g. 818 495 -231 643 586 852

2015.g. 119 176 -23 832 95 344

2016.g. 95 344 -23 836 71 508

2017.g. 71 508 -23 836 47 672

2015.g. 237 584 -38 013 199 571

2016.g. 199 571 -38 013 161 558

2017.g. 161 558 -38 013 123 545

2015.g. 336 996 -44 924 292 072

2016.g. 292 072 -44 934 247 138

2017.g. 247 138 -44 934 202 204

2015.g. 76 577 -42 455 34 122

2016.g. 34 122 -34 122

2015.g. 32 192 32 192

2016.g. 32 192 -28 167 4 025

2017.g. 4 025 -4 025

2015.g. 1 292 723 745 680 2 038 404

2016.g. 2 038 404 -422 922 1 615 482

2017.g. 1 615 482 1 615 482

2015.g. 4 598 235 745 680 -315 251 5 028 664

2016.g. 5 028 664 -1 205 340 3 823 324

2017.g. 3 823 324 -342 451 3 480 874

# Aizdevējs Mērķis

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 
Valūta

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Gads

Aizņēmuma 

pamatsumma 

pārskata 

perioda 

sākumā

Darījumi (+,-)
Aizņēmuma 

pamatsumma 

pārskata perioda 

beigās 

1
Valsts 

kase

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 

būvniecība, Kuldīgas ielā 134, Ventspilī

10.08.2009 20.12.2016 EUR 542 459

15.04.2010. 20.03.2020 EUR 186 470

2
Valsts 

kase
Jaunrades nama attīstības projekts 15.04.2010 20.03.2020 EUR 668 955

4
Valsts 

kase

Virtuālas biznesa atbalsta infrastruktūras 

izveide Baltijas valstīs
15.04.2010 20.03.2020 EUR

3
Valsts 

kase

Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas 

zinātņu izglītības kvalitātes 
15.04.2010 20.03.2020 EUR

5
Valsts 

kase

Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II 

kārta
05.08.2010 20.06.2025 EUR 4 255 980

1 687 1586
Valsts 

kase

Ambulatorā veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstība Kurzemes reģionā 

– Ventspilī 

14.02.2011 20.06.2020. EUR

7
Valsts 

kase

Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošana, II kārta
02.04.2012. 20.12.2020. EUR 691 886

323 262

9
Valsts 

kase

Valsts 1.šķiras autoceļa P108 - Zvaigžņu 

ielas posma rekonstrukcija Ventspilī
10.07.2012. 20.06.2022. EUR 830 529

8
Valsts 

kase

Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāžu investīciju projekts
22.06.2012. 20.03.2021. EUR

313 440

11
Valsts 

kase

Inovatīvo risinājumu izmēģinājumu 

centrs
22.11.2012. 20.11.2022. EUR 274 239

10
Valsts 

kase

Multimediju un interaktīvās televīzijas 

izmantošana izglītības un apmācību 
24.08.2012. 20.08.2022. EUR

3 932 663

13 KOPĀ

12
Valsts 

kase

Ventspils publiskās infrastruktūras 

attīstība un kvalitātes uzlabošana, 

pilnveidojot uzņēmējdarbības vidi 

12.08.2013. 20.08.2028. EUR

  12.3.Ventspils pilsētas pašvaldības galvojumi 

Pārskata periodā Ventspils pilsētas pašvaldība nav sniegusi galvojumus, savukārt saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem, galvojumu samazinājums ir 641 tūkst. EUR apmērā (skat. 8.tabulu). 
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Ventspils pilsētas pašvaldības galvojumi, EUR  8.tabula 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

13. PAŠVALDĪBAS VEIKTIE PĒTĪJUMI 

2016.gadā pašvaldība veikusi pētījumus par kopējo summu 26 tūkst. EUR. Informācija par pētījumu mērķi, 

pētījuma veicēju un galvenajiem rezultātiem dota 9.tabulā. Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties klātienē 

Ventspils pilsētas domē un pašvaldības SIA “Ventspils Siltums”. 

 

palielinājums 

(+)

samazinājums 

(-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.g. 575 124 -104 568 470 556

2016.g. 470 556 -104 568 365 988

2017.g. 365 988 -104 568 261 420

2015.g. 2 838 501 -405 500 2 433 001

2016.g. 2 433 001 -405 500 2 027 501

2017.g. 2 027 501 -405 500 1 622 001

2015.g. 1 743 960 -130 904 1 613 056

2016.g. 1 613 056 -130 904 1 482 152

2017.g. 1 482 152 -130 904 1 351 248

2015.g. 5 157 585 -640 972 4 516 613

2016.g. 4 516 613 -640 972 3 875 641

2017.g. 3 875 641 -640 972 3 234 669

# Aizņēmējs Mērķis

Līguma 

parakstīšanas 

datums

Atmaksas 

termiņš

Galvojuma 

summa 
Gads

Neatmaksātā 

pamatsumma , kurai 

nav iestājies 

maksāšanas termiņš 

(pārskata perioda 

sākumā)

Pamatsumma 

pārskata 

perioda 

beigās 

1
Pašvaldības SIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts"

Cieto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Ventspils 

reģionā

28.12.2002. 05.03.2020. 1 492 984

Pašvaldības SIA "Ūdeka"

Ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas pakalpojumu 

attīstība Ventspilī

28.12.2002. 05.09.2021.

Darījumi (+, -)

6 488 000

3 Pašvaldības SIA "Ūdeka"
Ūdenssaimniecības attīstība 

Ventspilī, II kārta
26.06.2006. 05.12.2023. 2 398 480

2

4 Kopā 10 379 464

Ventspils pilsētas pašvaldības veiktie pētījumi 2016.gadā 
9.tabula 

Nr.

Pētījuma nosaukums Pētījuma mērķis

Līgumcena 

bez 

PVN,EUR

Pētījuma veicējs Pētījuma galvenie rezultāti

1 2 3 4 5 6

1

Uzskati par spēļu zāles

atvēršanu ar azartspēļu

automātiem

Veikt iedzīvotāju aptauju, kuri dzīvo

Ventspilī, Pārventā, ar mērķi

noskaidrot konkrētās teritorijas

iedzīvotāju uzskatus par spēļu zāles

atvēršanu ar azartspēļu automātiem.

3 996,75

Tirgus un

sabiedriskās 

domas pētījumu

centrs SKDS

Noskaidrota Ventspils pilsētas iedzīvotāju attieksme par spēļu

zāles atvēršanu ar azartspēļu automātiem, izdarīti galvenie

secinājumi ar galveno rezultātu atspoguļojumu grafikos.

Tehniskā informācija par pētījuma darba lauka norisi. Rezultātu

tabulas (kopējais atbilžu sadalījums un biežumu sadalījums

sociāli  demogrāfiskajās grupās).

2

Uzskati par totalizatora,

derību l ikmju pieņemšanas

vietu un spēļu zāles

atvēršanu Ventspilī

Noskaidrot pilsētas iedzīvotāju

uzskatus par totalizatora, derību

l ikmju pieņemšanas vietu un spēļu

zāles atvēršanu Ventspilī.

3 972,62

Tirgus un

sabiedriskās 

domas pētījumu

centrs SKDS

Noskaidrots Ventspils pilsētas iedzīvotāju viedoklis par

totalizatora, derību l ikmju pieņemšanas vietu un spēļu zāles

atvēršanu Ventspilī. Izdarīti galvenie secinājumi, to

atspoguļojums grafikos, aptaujas tehniskā informācija,

rezultātu tabulas (kopējais atbilžu sadalījums un biežumu

sadalījums sociāli  demogrāfiskajās grupās).

3

No atkritumiem iegūta

kurināmā (NAIK)

reģenerācijas iekārtas

Ventspilī

No atkritumiem iegūta kurināmā

(NAIK) reģenerācijas iekārtas

Ventspilī projekta ieceres izstrāde

13 400,00 SIA „LAKALME” NAIK reģenerācijas iekārtu iespējamā apsaimniekošanas shēma
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PAŠVALDĪBAS  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA 

Ventspils pilsētas attīstības plānošana ir balstīta uz diviem 2014. gada 19. decembrī apstiprinātājiem  
attīstības plānošanas dokumentiem – “Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” 
un “Ventspils pilsētas attīstības programma 2014.-2020. gadam”. “Ventspils pilsētas attīstības programma 
2014.-2020. gadam” ir aktualizēta 2016. gada 29. aprīlī. 

Uzraudzības pārskats par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanu 
2015. gadā ir sabiedrībai pieejams pašvaldības mājas lapā www.ventspils.lv. Pārskats par 2016. gada  
īstenošanu būs pieejams mājaslapā www.ventspils.lv 2017. gada 3. ceturksnī. 
Informācijai – Ventspils pilsētas mājaslapā www.ventspils.lv sadaļā “Pārvalde > Publiskie dokumenti >  
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un programma” iedzīvotājiem un viesiem ir pieejami uzraudzības pārskati, 
sākot no 2011. gada. 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA 

Izstrādāts lokālplānojums Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļai. Ar Ventspils pilsētas domes 
2016.gada 14.oktobra lēmumu Nr.151 (protokols Nr.14; 15 §) ir apstiprināts lokālplānojums “Par Ventspils 
pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļas lokālplānojuma un saistošo noteikumu Nr.7 “Ventspils pilsētas 
dienvidrietumu teritorijas daļas lokāplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūvēs 
noteikumi”. 

Izstrādes procesā esošais Ventspils pilsētas teritorijas plānojums. Ar Ventspils pilsētas domes 2017.gada 
10.marta lēmumu Nr.32 (protokols Nr.3; 8§) “Par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes  
uzsākšanu” ir uzsākta jauna Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde.  

Sabiedrības informēšana. Lokālplānojuma Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas daļai publiskā apspriešana 
notika laika posmā no 2016.gada 8.augusta līdz 2016.gada 5.septembrim, bet publiskās apspriešanas sanāksme, 
iedzīvotāju tikšanās ar lokālplānojuma izstrādātāju un Ventspils pilsētas domes atbildīgajām amatpersonām tika 
organizēta 2016.gada 25.augustā. Plānošanas dokumenta izstrādes gaitā, dokumenta izstrādē iesaistītās valsts un 
pašvaldības institūcijas tika informētas par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu, pieprasīti nosacījumi un 
atzinumi par izstrādāto dokumenta redakciju, 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 plānošanas dokumenta uzsākšanu, par iepazīšanās iespējām, pašvaldības  
organizētajām publiskām apspriešanām, pieņemšanas laikiem un dokumentu apstiprināšanām. 

Plānotie pasākumi, uzsākot jauna Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi: 

• Ventspils pilsētas iedzīvotāji, nekustamo īpašumu īpašnieki un citi interesenti laika posmā no 2017.gada 
27.marta līdz 2017.gada 24.aprīlim ir aicināti sniegt rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus 
teritorijas plānojuma izstrādei. 

• Plānotā teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata izstrāde paredzēta laika posmā no 2017.gada 
jūnija līdz 2018.gada janvārim. 

•  Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata publiskā apspriešana paredzēta laika posmā no 

2018.gada februāra līdz 2018.gada maijam. 

Ar 2015. gada 1. maiju uzsākts un turpinās darbs pie Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 
(TAPIS), ievadot sistēmā aktuālo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafisko informāciju, 
kuru rezultātā sabiedrībai - iedzīvotājiem un komersantiem portālā Latvija.lv un portālā ĢeoLatvija.lv ar 
interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu palīdzību ir ērti meklēt un 
saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par teritorijas plānošanu, tai skaitā, piedalīties plānošanas 
dokumenta publiskajās apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski.  

http://www.ventspils.lv
http://www.ventspils.lv
http://www.ventspils.lv
http://www.ventspils.lv/
https://www.latvija.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis3
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Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) ir ministrijas pārziņā un Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras turējumā esoša valsts informācijas sistēma, kas sastāv no centrālā moduļa 
(tapis.gov.lv), publiskās daļas Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla ĢeoLatvija.lv sadaļā 
„Teritorijas attīstības plānošana” un e-pakalpojumiem Publisko pakalpojumu portālā Latvija.lv. 
Strādājot pie katra plānošanas dokumentu 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. 

 PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA INVESTĪCIJU PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ 

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.  
 

Pēdējos trīs gados pašvaldība piesaistījusi līdzekļus pilsētas attīstībai no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu, 

valsts un citiem finanšu avotiem. Īstenoti ap 90 investīciju projekti par kopējo summu turpat 60 milj. EUR. No ES 

fondu finansējuma piesaistīti vairāk kā 40 milj. EUR, no valsts budžeta – turpat 4 milj. EUR no pārējiem avotiem – 

gandrīz 10 milj. EUR. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums bijis vairāk nekā 5 milj. EUR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Attīstības pārvalde 

Realizētajiem un realizācijā esošajiem projektiem piesaistītais un  

plānotais ES finansējums 2015.-2017. (milj.EUR) 

http://tapis.gov.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis3
https://www.latvija.lv/
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Pašlaik turpinās 40 projektu īstenošana dažādās nozarēs par kopējo summu vairāk nekā 55 milj. EUR, tai skaitā ES 
fondu finansējums vairāk kā 16 milj. EUR, valsts budžeta līdzfinansējums turpat 30 milj. EUR, citi finansējuma 
avoti vairāk nekā 6 milj. EUR un Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums vairāk nekā 3 milj. EUR.  

Kā būtisks Ventspils centra infrastruktūras attīstības projekts minams Lielā laukuma rekonstrukcija, kura ietvaros 
2015.gadā pabeigti vērienīgie būvdarbi, kā rezultātā 2016.gada Ventspils pilsētas svētkos tika atklāta jauna 
strūklaka, un ventspilnieki un pilsētas viesi var baudīt labiekārtotas teritorijas priekšrocības. ES fondu līdzfinansētā 
projekta ietvaros sakārtoti Jaunpilsētas laukuma celiņi, izbūvēts apgaismojums, sakārtots Lielais prospekts no 
Ganību līdz Saules ielai un Sporta iela, kā arī stāvvietas Kuldīgas ielā un Sporta ielas stāvlaukums, veikta Lielā 
laukuma teritorijas labiekārtošana. 

Kā nozīmīgākais projekts, kura īstenošana uzsākta 2016.gadā, jāmin valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ar 
koncertzāles funkciju būvniecības projekts, kura īstenošanai sākotnēji jau 2015.gadā pašvaldība piesaistījusi vairāk 
nekā 3 milj. EUR ES fondu finansējuma būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrādei. 2016. gadā pašvaldība 
veiksmīgā sadarbībā ar valsts Ventspils Mūzikas vidusskolu piesaistījusi gan Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta 
finansējumu 15 milj. EUR apmērā, gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējumu turpat 
11 milj. EUR apmērā, lai, realizējot būvprojektā paredzēto, valsts Ventspils Mūzikas vidusskola iegūtu jaunas, 
mūsdienīgas un darba videi pietuvinātas mācību un nodarbību telpas. 

2016.gada nogalē pašvaldība ir uzsākusi trīs Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētu projektu 
īstenošanu, kuru ietvaros līdz 2018.gada beigām plānots  atjaunot nozīmīgu ar Baltijas jūras zvejniecības vēsturi 
saistītu kultūrvēsturisku objektu – vecāko Baltikas tipa zvejas kuģi Latvijā, - un uzstādīt pilsētvidē, kur tas būs brīvi 
pieejams jebkuram interesentam. Savukārt Pašvaldības policijas realizācijā esošā projekta ietvaros plānota 
infrastruktūras uzlabošana un aprīkojuma iegāde malu zvejniecības apkarošanai Ventspils pilsētas ūdeņos, bet 
Ventspils Muzeja īstenotā projekta ietvaros ar ES fondu finansējumu līdz 2017.gada rudenim paredzēta 4 laivu, 
kutera un 5 burinieku priekšmetu atjaunošana. 

2016.gada nogalē uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta īstenošana, sekmējot jaunu 
darbavietu izveidi. Projekta ietvaros 2018.gadā Ventspils brīvostas industriālo teritoriju papildinās vēl viena 
ražošana ēka, kura tiks iznomāta elastīgā iepakojuma materiālu ražotājam AS “Immer Digital”. Jaunā ēka  jeb 
ražošanas ēka Nr.6 6000 m2 platībā taps līdzās Ventspils Tehnoloģiju centram, kur jau pašlaik AS “Immer Digital” 
nomā lielāko daļu telpu. Uzņēmumam ir ilgtermiņa plāni attīstībai Ventspils pilsētā, tāpēc jau šobrīd noslēgts 
līgums par jaunbūvējamās ražošanas ēkas nomu. Jaunajā ražotnē plānots izveidot ap 80 jaunu darbavietu. 
2016.gadā ES fondu finansējuma atbalstu guvuši vēl divi Ventspils Brīvostas pārvaldes projekti jaunu ražotņu 
būvniecībai Ventspilī, kuru realizāciju plānots uzsākt 2017.gada sākumā. Ražošanas ēka Nr.7 4100 m2 platībā 
atradīsies blakus ražošanas ēkai Nr.6. Konkursu par ēkas būvniecību plānots izsludināt līdz 2017.gada novembrim, 
bet būvniecības darbu noslēgums plānots līdz 2020.gada aprīlim. Savukārt jaunā ražošanas ēka Ganību ielā 
papildinās tur esošo industriālo rajonu, kur jau strādā metālapstrādes uzņēmums “Malmar Sheet Metal” un 
komunālo automašīnu ražošanas uzņēmums “Bucher Municipal”. Jaunie investori savu darbību uzsākt varēs 
2020.gadā, kad ēkas būvniecība tiks pabeigta.   

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” turpina iesākto darbu pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanā. 2017.gada pavasarī ir 
plānots uzsākt ūdenssaimniecības attīstības Ventspilī VI kārtas īstenošanu, kura rezultātā Ventspils pilsētas 
iedzīvotāju īpatsvars, kuriem nodrošināti centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi 
pieaugs līdz 98,5% no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā. 

Kā pilsētai nozīmīgākie plānotie projekti turpmākajiem trim gadiem jāmin Piejūras brīvdabas muzeja 
rekonstrukcijas projekts, jauna daudzfunkcionāla centra izveide Galiņciemā un Inovāciju centra būvniecība. Šobrīd 
notiek darbs pie minēto projektu būvniecības ieceru tehniskās dokumentācijas izstrādes un projektu ideju 
pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas. 

Īstenojot ES fondu līdzfinansētus projektus, pašvaldī-ba nodrošina būtisku pasūtījumu komersantiem – 
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būvniekiem, piegādātājiem, pakalpojumu  sniedzējiem, kuri savukārt nodrošina darbavietas iedzīvotājiem.  

 

PERSONĀLS, VEIKTIE PASĀKUMI PERSONĀLA VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 

Efektīva cilvēkresursu pārvalde un tās attīstība ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem Ventspils  
pilsētas pašvaldībai nodoto autonomo un normatīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo  
funkciju un uzdevumu kvalitatīvai izpildei, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, kas rada Ventspils  
pilsētas labklājības pamatu. Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās Ventspils 
pilsētas dome ir kapitāla daļu turētājs, tiek īstenota cilvēkresursu pārvaldības sistēma, kas balstīta uz  
saskaņotiem cilvēkresursu vadības procesiem, sekmējot vienotas un caurskatāmas cilvēkresursu vadības 
politikas attīstību.  
 
2016.gadā Ventspils pilsētas pašvaldībā tika pilnveidota vienotā atlīdzības sistēma, atbilstoši veiktajiem 
grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kā arī Ministru 
kabineta 2015.gada 24.novembrī izdotajos noteikumos Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba 
algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, palielinot 
minimālo mēneša darba algu no 360 EUR līdz 370 EUR. 
 
Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs 2016.gadā bija apstiprinātas 1668,69 amatu vienības, no 

kurām 863,77 bija pedagoģiskās likmes. 17.attēlā atspoguļots amatu sadalījums amatu grupās: vadītāji – 

augsta līmeņa teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju izvirzīt ļoti sarežģītus un nestandarta  

mērķus, koordinējot un kontrolējot to sasniegšanu; speciālisti – profesionālā kvalifikācija un individuālās 

prasmes dod iespēju izpildīt izvirzīto mērķu sekmīgu sasniegšanu; tehniskie darbinieki – zināšanu līmenis 

un pieredze ļauj veikt vienkāršotus un tehniskus uzdevumus.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Amatu vienību sadalījums Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs 2016.gadā 

17.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  
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2016.gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs faktiski tika nodarbinātas vidēji 1 598 personas, 
no kurām 84% bija sievietes, bet 16% vīrieši. 
 
Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums pēc vecuma un dzimuma uz 
2016.gada 31.decembri atspoguļots 18.attēlā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aptuveni 54% no kopējā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbināto sieviešu skaita, ir 
vecumā no 45 gadiem līdz 64 gadiem, savukārt aptuveni 45% no kopējā nodarbināto vīriešu skaita ir  
vecumā no 25 gadiem līdz 44 gadiem.  
 
Pilsētvidei, ekonomikai un sabiedrībai izvirzīto rīcības virzienu augstās kvalitātes veikuma pamatā ir  
kompetenta un lietpratīga personāla līdzdarbība. Ventspils pilsētas pašvaldībā īpaša uzmanība tiek  
pievērsta cilvēkkapitāla individuālajai kvalifikācijai un prasmēm. 
 
19.attēlā atspoguļots Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu sadalījums pēc izglītības  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums 
pēc vecuma un dzimuma uz 2016.gada 31.decembri 

18.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu sadalījums 
pēc izglītības uz 2016.gada 31.decembri 

19.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  
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uz 2016.gada 31.decembri. Kā redzams, 1 029 personām jeb 64 % no kopējā Ventspils pilsētas pašvaldības 
budžeta iestādēs nodarbināto personu skaita ir augstākā izglītība. No augstāko izglītību ieguvušajiem  
darbiniekiem aptuveni 36% ir ieguvuši bakalaura grādu un otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 
savukārt 24% ir ieguvuši maģistra grādu. 

 

Ventspils pilsētas pašvaldībā 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu pieaudzis nodarbināto personu skaits 
ar bakalaura grādu un otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. 
 
Ventspils pilsētas pašvaldības augstas kvalitātes darbība un ilgtermiņa jaunrade balstīta uz nepārtrauktu 
cilvēkkapitāla intelektuālo un profesionālo attīstību, radot priekšnoteikumus izglītības iegūšanai 
(bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, maģistra grāds, doktora grāds u.c.),  
kvalifikācijas paaugstināšanai (apmācību kursi, semināri). 
 
Ventspils pilsētas pašvaldība ik gadu dod iespēju arī studentiem, prakses ietvaros, iegūt profesionālo  
pieredzi un attīstīt individuālās prasmes diferencētās profesionālās darbības jomās. Potenciālā personāla 
apzināšana un ieguldījums tā profesionālajā izaugsmē, rada priekšnosacījumus nozares speciālistu  
piesaistei nākotnē darbam Ventspils pilsētas pašvaldībā. 
  
Ventspils pilsētas pašvaldībā kvalitatīvas cilvēkresursu atlases nolūkā tiek izmantota gan iekšējā, gan ārējā 
cilvēkresursu atlase, izvirzot prasības, kas balstītas uz amata kandidātam nepieciešamās profesionalitātes 
un kompetences kritērijiem. 
 
Darba tiesiskās attiecības 2016.gadā pavisam kopā tika uzsāktas ar 341 personu. No tām ar 218 personām 

tika slēgti darba līgumi uz noteiktu laiku, kas saistīts ar pastāvīgo darbinieku aizvietošanu bērna kopšanas 

atvaļinājuma laikā, ar pastāvīgo darbinieku aizvietošanu darbnespējas laikā, sezonas rakstura darbiem 

u.c.. Savukārt ar 123 personām tika noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku, kas galvenokārt saistīts ar 

vakanču izveidošanos uz iepriekšējo darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamata. Ar 344 personām 

2016.gadā Ventspils pilsētas pašvaldība izbeigusi darba tiesiskās attiecības. 182 personām beidzās darba 

līgumu uz noteiktu laiku termiņš, kas saistīts ar pastāvīgo darbinieku atgriešanos no bērna kopšanas  

atvaļinājumiem, sezonas rakstura darbiem u.c. Savukārt ar 162 personām darba tiesiskās attiecības tika 

izbeigtas, galvenokārt, pamatojoties uz darbinieku uzteikumiem pēc pašu vēlēšanās un pensijas vecuma 

iestāšanos.  
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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 iespēja piedalīties savas pilsētas veidošanā un 
lēmumu pieņemšanā.  
 
Lai iedzīvotāji saņemtu izvērstu un daudzpusīgu informāciju par pašvaldības darbu, tās 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, risinot iedzīvotājiem aktuālus jautājumus.  
 
Pilsētas portāls www.ventspils.lv 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 portālā  

iespējams iepazīties ar aktuālākajiem gaidāmajiem notikumiem, kā arī apskatīt foto un video galerijas, 

kurās atspoguļoti pilsētā notiekošie pasākumi un pašvaldības darba aktualitātes.  

Ventspils pilsētas iedzīvotāju un viesu ērtībai un vajadzībām ir izveidota mūsdienīga dizaina mājaslapa – 

Ventspils virtuālā vēstniecība www.visitventspils.com, kas piedāvā informāciju par Ventspils tūrisma  

objektiem, ēdināšanas uzņēmumiem, naktsmītnēm un pasākumiem 8 valodās, kā arī sniedz iespēju plānot 

ceļojumu, dalīties iespaidos par Ventspili un pelnīt Ventspils naudu – ventus, kurus izmantojot, iespējams 

iegūt būtiskas atlaides, apmeklējot 52 tūrisma objektus Ventspilī. Paplašinot ventu bankas lietošanas  

iespējas, 2016.gadā tika izveidota Ventu bankas mobilā aplikācija ar “Papildināto realitāti”.  

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. 2016. gadā  

tiešraidē pārraidītas 103 sēdes.  

Izvērtējot pasākuma saturu, nozīmību un iedzīvotāju ieinteresētību, tiešraidē portālā www.ventspils.lv un 

www.ventasbalss.lv tiek pārraidītas arī dažādas tikšanās, prezentācijas, konferences, svētku koncerti 

u.tml.  

Vidēji reizi mēnesī tiek organizētas stundu ilgas tiešraides latviešu un krievu valodā portālā 

www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv, kā arī vietējā kabeļtelevīzijas tīkla informatīvajā kanālā, kuru 

laikā domes vadība atbild uz iedzīvotāju jautājumiem par konkrētās tiešraides tēmu – veselības, sporta, 

kultūras, sociālajiem, infrastruktūras u.c. jautājumiem. 2016. gadā notikušas 18 šādas tiešraides. 

Regulāri vairākas reizes mēnesī Ventspils pilsētas domē tiek rīkotas preses konferences, kurās par būtiskā-

kajām pašvaldības darba aktualitātēm un risināmajiem jautājumiem informē pašvaldības vadība.  

2016. gadā notikušas 47 preses konferences. 

Regulāri vairākas reizes mēnesī Ventspils pilsētas domē tiek rīkotas video jautājumu sesijas „Atbildes uz 

iedzīvotāju jautājumiem”, kurās domes vadība atbild uz jautājumiem par iedzīvotājiem interesējošām tē-

mām, kā arī komentē iedzīvotāju ierosinājumus un ieteikumus, kopumā notikušas 44 video jautājumu se-

sijas, kurās 2016.gadā atbildēti 453 jautājumi. 



 

 51 

Katra pašvaldības struktūrvienība regulāri sniedz informāciju par savu darbu kā vietējiem, tā reģionālajiem 

un nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Pašvaldības darbs regulāri tiek atspoguļots Kurzemes televīzijas 

veidotajos sižetos, kā arī daudzas struktūrvienības iedzīvotāju informēšanas nolūkos sagatavo un publicē 

īpašas rubrikas Ventspils vietējā laikrakstā „Ventas Balss”.  

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.  

2016. gadā „Radio SWH” Ventspils studijas ēterā un „Super FM” Ventspils frekvencē ir izskanējuši  

52 informatīvi raidījumi par aktuāliem pašvaldības darba jautājumiem katrā radio.  

Pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes regulāri rīko informācijas dienas iedzīvotājiem.  

Regulāri tiek organizētas sabiedriskās apspriešanas.  

Atgriezeniskā saite ar iedzīvotājiem un sabiedrības viedokļa izzināšana  
 
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 ņemti vērā turpmākajā  
darbā.  
 
Ventspils portālā www.ventspils.lv 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.  
 
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.  
 
Ventspils portālā www.ventspils.lv ir izveidota īpaša sadaļa „Vaicā iedzīvotāji, atbild dome”, kurā ikviens 
var uzdot interesējošo jautājumu un vidēji 1-2 dienu laikā saņemt pašvaldības speciālistu atbildes. 
2016.gadā šajā sadaļā uzdoti 1 247 jautājumi.  
 
Pašvaldības speciālisti seko līdzi un atbild uz laikraksta „Ventas Balss” uzturētajā portālā 
www.ventasbalss.lv paustajiem viedokļiem un uzdotajiem jautājumiem; 2016. gadā portālā 
www.ventasbalss.lv pašvaldības speciālisti snieguši atbildes uz teju 700 iedzīvotāju jautājumiem,  
komentāriem, ierosinājumiem.  
 
Ikvienam iespējams sazināties ar pašvaldību arī elektroniski, atsūtot iesniegumu vai jautājumu uz e-pastu.  

2016.gadā pašvaldība un tās struktūrvienības turpināja aktīvu komunikāciju ar iedzīvotājiem un pilsētas 
viesiem sociālajos tīklos www.draugiem.lv, www.twitter.com, www.facebook.com, www.instagram.com.  

http://www.facebook.com
http://www.instagram.com
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Ventspils vietējā laikrakstā „Ventas Balss” ir rubrika „Hallo, „Ventas Balss” klausās”, kurā iespējams 
paust viedokli un uzdot jautājumus. 2016.gadā ar laikraksta „Ventas Balss” starpniecību sev  
interesējošos jautājumus uzdevuši un pašvaldības atbildi saņēmuši teju 961 ventspilnieki.  
 
Ikviens interesents var piezvanīt uz „karsto telefonu” (63601119 – automātiskais atbildētājs) jebkurā 
diennakts laikā. Par vides piesārņojumu iespējams ziņot uz vides SOS telefonu - 25749231. 2016. gadā 
„karstajā telefonā” un vides SOS telefonā saņemti vairāk nekā 60 zvani;  
 
Iesniegumu pašvaldībai, netērējot naudu pastmarkai un aploksnei, iespējams iemest 40 dažādās vietās 
pilsētā izvietotajās domes pastkastēs.  
 
Lai radītu iedzīvotājiem iespēju atrisināt aktuālus jautājumus maksimāli efektīvā veidā, samazinot laika 
patēriņu pašvaldības pakalpojumu saņemšanā, vienkāršojot un atvieglojot procedūras, darbojas  
Iedzīvotāju informācijas centrs. Iedzīvotāju informācijas centrā 2016. gadā personīgi un telefoniski  
vērsušies gandrīz 5 700 apmeklētāji. 
 
Ik nedēļu noteiktos laikos iespējams pieteikties un ierasties uz iedzīvotāju pieņemšanu pie pašvaldības 
vadības.  
 
Papildus informācijas dienām pēc nepieciešamības tiek organizētas tikšanās ar pilsētas mikrorajonu  
iedzīvotājiem, lai diskutētu par konkrētā rajona infrastruktūras uzlabošanu, uzklausītu ierosinājumus.  
 
Ventspils pilsētas pašvaldības sadarbība ar nevalstisko sektoru  
 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā un citos 

normatīvajos 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. Pašvaldība 

novērtē sabiedriskā labuma organizāciju nozīmīgo lomu un esošo veiksmīgo sadarbību ar pašvaldību 

pilsētas iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā.  

Informācijas pieejamība nevalstiskajām organizācijām un sabiedrības pārstāvju tieša iesaiste pašvaldī-
bas darbā  
 
Lai sekmētu sadarbību starp biedrībām un Ventspils pilsētas 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.  
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Ventspils pilsētas pašvaldība katru gadu finansiāli atbalsta arī mazākumtautību kultūras biedrības un to 
organizēto pasākumu norisi Ventspilī.  
 
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 at-
balsta pasākumu organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.  
 
 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 nevalstiskā sektora 
iniciatīvas īstenošanai.  
 
Rūpes par pacientu tiesību aizsardzību un pacientu-ārstniecības personāla efektīvu saskarsmi  
 
Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai katrs pacients ir nozīmīgs, tāpēc, lai uzlabotu slimnīcas pacientu 
apkalpošanas kvalitāti ir izstrādāta "Pacientu un darbinieku aptaujas kārtība", ar mērķi noteikt pacientu 
apmierinātības līmeni ar slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.  
 
Pacientu anketēšanai tiek izmantotas 8 anketu veidlapas. Pacienti tiek aicināti aizpildīt anketas un ie-
mest speciālās kastītēs, kuras atrodas nodaļu māsu posteņos un ambulatorās pieņemšanas uzgaidāmajā 
telpā, uzņemšanas nodaļā. Anketu veidlapas atrodas pie pastkastēm. Slimnīcas vadība anketas izskata 
regulāri. Aptaujas rezultāti tiek analizēti un uz tiem tiek reaģēts. Kvalitātes vadītājs apkopo anketēšanas 
rezultātus un kopsavilkuma veidā iesniedz valdei izskatīšanai.  
 
Lai atvieglotu komunikāciju ar pacientiem, slimnīcā darbojas uzticības tālrunis (636 20945), pa kuru zva-
not, jebkurš pacients var informēt par sūdzībām un neskaidrībām. Sūdzības var iesūtīt arī slimnīcas e-
pastā: info.slimnica@ventspils.lv. 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. 

mailto:info.slimnica@ventspils.lv
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PAŠVALDĪBAS GALVENIE UZDEVUMI 
2017.GADĀ 
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Saskaņā ar Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un Ventspils pilsētas  
attīstības programmu 2014.-2020.gadam Ventspils pilsētas pašvaldības virsmērķis ir iedzīvotāju skaita  
palielināšanās pilsētā. Ventspils pilsētas pašvaldība ir izvirzījusi ilgtermiņa attīstības mērķus – nākotnē  
vēlamo situāciju, uz kuru ar mērķtiecīgu darbību virzīties: izglītota, radoša, aktīva, veselīga, ģimeniska un 
pārtikusi sabiedrība, augoša daudznozaru sabalansēta ekonomika ar attīstītu globālā transporta sistēmā 
integrētu brīvostu, ērta, droša, pievilcīga un vidi saudzējoša dzīves un darba telpa. Tiek veikts mērķtiecīgs 
darbs, lai sasniegtu katru no pašvaldības izvirzītajiem mērķiem. 

Viens no pašvaldības būtiskākajiem uzdevumiem 2017.gadā ir investīciju projektu realizācijas uzsākšana un 
turpināšana pašvaldības infrastruktūrā izveidē, aptverot pilsētas attīstībai būtiskas jomas - izglītības iestāžu 
renovāciju un labiekārtošanu, sporta bāžu modernizāciju, investīcijas sociālajā jomā, ūdensapgādes  
sistēmas attīstību, jaunu ražošanas ēku izveidi, pilsētvides attīstību un citas jomas.  

Kā vienu no būtiskākajiem objektiem, kura realizācija jau ir uzsākta, var minēt valsts Ventspils Mūzikas  
vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecības projektu. Projekta ietvaros plānots veikt jaunas Mūzikas 
vidusskolas ēkas būvdarbus Lielajā laukumā 1, Ventspilī un iebūvēto koncertērģeļu izbūvi un  
uzstādīšanu. Projekta rezultātā Mūzikas skolas izglītojamie, pedagogi un darbinieki iegūs jaunu, mūsdienu 
kvalitātes prasībām atbilstošu mācību vidi. 

Pašvaldības būtiskākie uzdevumi 2017.gadā:  

Pilsētvides attīstības jomā:  

Šobrīd noris būvprojekta izstrādes darbi, lai 2017.gadā, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, uzsāktu 
projektu “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī”. Projekta ietvaros tiks veikta Robežu 
un Mazās Kurzemes ielu pārbūve, radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, kā arī  
sasaistot tās ar TEN-T pamattīklā ietilpstošo valsts galveno autoceļu A10 (Rīga–Ventspils). 

Paredzēti iekškvartālu rekonstrukcijas darbi, veicot brauktuvju un ietvju atjaunošanu, auto stāvvietu  
izbūvi, apgaismojuma izbūvi Celtnieku ielā 2A, Jūras ielā 3A, P.Stradiņa ielā 17A, Lielajā prospektā 72.  
Minētie darbi ir ļoti apjomīgi, tāpēc to realizācija sadalīta vairākās kārtās. Eksperimentālā kārtā paredzēta 
pazemes konteineru laukumu izbūve Jūras ielā 3A, Aleksandra ielā 9A un Lielajā prospektā 36A. 

Kopš 2015.gada Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā “Fantāzija” pakāpeniski ar modernu, elastīgu,  
triecienabsorbējošu gumijas segumu tiek aprīkotas rotaļu iekārtas. 2017.gadā plānots šos labiekārtošanas 
darbus turpināt, Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā “Fantāzija” paredzot ieklāt gumijas segumu zem vairākiem 
rotaļu laukumiem. 

Satiksmes drošības uzlabošanai ielās un parkos plānots izbūvēt papildus apgaismojumu Reņķa dārzā,  
izbūvēt ielu apgaismojumu Lidotāju ielas posmā no Ozolu līdz Saldus ielai, sakārtot apgaismojuma  
kabeļu tīklu Lielajā prospektā no Brīvības līdz Aleksandra ielai, kā arī izgaismot divas gājēju pārejas Pāvila 
un Kuldīgas ielas krustojumā, divas gājēju pārejas Jūras un Aleksandra ielas krustojumā un 4 gājēju pārejas 
Sarkanmuižas dambī. 

Lai veicinātu Ventspils pilsētas atpazīstamību kā mazulim draudzīgu pilsētu, kā arī ģimenisko vērtību  

nostiprināšanos sabiedrībā un veidotu ģimenēm ar mazuļiem piemērotu un drošu pilsētvidi, tajā skaitā 

nodrošinot Ventspils pilsētas infrastruktūras pieejamību personām ar bērniem un ratiņiem,  

2017.gadā paredzēts veikt gājēju ietves Kuldīgas ielas posmā no Raiņa ielas līdz ēkai Kuldīgas ielā Nr. 25A 

pārbūvi, izbūvējot trīs pandusus vides pieejamības nodrošināšanai un ietves pielāgošanai mazuļu drošai 

pārvietošanai.  

http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/attistibasprogramma/ventspils-strategija-lidz-2030-ks.pdf
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/domessedes/lemumi/2016/29042016/aktualizeta_ventspils_programma_2014_2020_apstiprinata_29_04_2016.pdf
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/domessedes/lemumi/2016/29042016/aktualizeta_ventspils_programma_2014_2020_apstiprinata_29_04_2016.pdf
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Investīciju projektu ietvaros paredzēts izbūvēt divarpus kilometru garu veloceliņu pie Būšnieku ezera, kā 
arī laipu, no kuras vērot putnus. Plānots, ka jaunais veloceliņš tiks pieslēgts pie esošā veloceliņa, tādējādi 
radot iespēju apbraukt apkārt ezeram.  

Izglītības nozarē:  

Lai pilnveidotu Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas darbību, 2017.gadā plānota Ventspils 
Centra sākumskolas pārcelšana uz telpām Saules ielā 37, kurās tiks veikts telpu remonts, ēkas centrālās 
ieejas atjaunošana, teritorijas labiekārtošana.   

Citās skolās, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, plānoti remontdarbi mācību kabinetos un to  
aprīkošana ar datoriem, interaktīvajām tāfelēm, projektoriem, datu kamerām un multifunkcionālām  
drukāšanas iekārtām. 2017.gadā paredzēts veikt 16 mācību telpu remontdarbus Ventspils 3.vidusskolā, 
pabeigt 2013.gadā uzsākto bezvadu interneta izbūvi, nomainīt elektrosadalni ēkas cokolstāvā, kā arī visā 
ēkā izbūvēt ugunsgrēka automātiskas atklāšanas un apziņošanas sistēmu. Ventspils 4.vidusskolā  
paredzēts atjaunot 4 mācību telpas un pabeigt 2014.gadā uzsākto bezvadu interneta izbūvi.  
Ventspils 6.vidusskolā plānots atjaunot 6 mācību telpas, pabeigt 2014.gadā uzsākto bezvadu interneta 
izbūvi, atjaunot elektroapgādes sistēmu, izbūvēt ugunsgrēka automātiskas atklāšanas un apziņošanas, kā 
arī balss izziņošanas sistēmu.  

Papildus minētajiem darbiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem plānoti ieguldījumi vairāk kā 
800 tūkst. EUR pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ēku un teritoriju sakārtošanai 

Sporta nozarē: 

2017.gadā plānotas apjomīgas investīcijas vairāk kā 2 milj. EUR apmērā sporta infrastruktūras attīstībā 
un modernizācijā, tādējādi nodrošinot nozīmīgu valsts un Eiropas līmeņa sacensību norisi, kā arī  
starptautiskiem standartiem atbilstošu treniņu procesu sportistiem un sporta un rekreācijas iespējas 
iedzīvotājiem. Kā būtiskākie darbi būtu minami 2016.gadā iesāktās Pārventas atlētikas zāles izbūves  
pabeigšana, jauna peldbaseina būvprojekta izstrādes uzsākšana, kā arī esošos sporta bāžu  
labiekārtošanu, uzlabojot sporta infrastruktūru un iegādājoties jaunu sporta inventāru. 

Nolūkā popularizēt sporta veidus un nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju apgūt un nodarboties ar 
daudzpusīgiem sporta veidiem, ko nodrošina sporta klubi, kā katru gadu, arī 2017.gadā plānots  
pašvaldības finansējums vairāk kā 900 tūkst. EUR apmērā bērnu un jauniešu nodarbībām basketbolā, 
futbolā, volejbolā, hokejā, svarbumbu celšanā, motosportā, kērlingā, triatlonā, boksā, kikboksā,  
taekvondo, sporta dejās, pludmales volejbolā, virves vilkšanā, tenisā, loka šaušanā, daiļslidošanā, kā arī 
sporta nodarbībām Ventspils Augstskolas studentiem un Ventspils Tehnikuma audzēkņiem, svarcelšanas 
un vieglatlētikas atbalstu programmām.  

Veselības un sociālajā jomā: 

Ir pieejams jauns pabalsts Ventspilī deklarētajiem bērniem līdz trīs gadu vecumam alergologa un  
alergologa-pulmonologa pakalpojuma kompensēšanai. No janvāra ir palielināts bērna piedzimšanas  
pabalsts. 

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu plānots turpināt cilvēkresursu atbalsta programmu - stipendijas  
kardiologam, 2 otolaringologiem, 2 ginekologiem-dzemdību speciālistiem, 2 radiologiem,  
otolaringologam un neirologam, kā arī paredzēta jaunas medicīnas tehnoloģijas iegāde – optiskās  
koherences tomogrāfs un hemodialīzes iekārta. 

Kultūras nozarē: 

Plānots turpināt Ventspilij nozīmīgu pasākumu organizēšanu un amatiermākslas atbalstīšanu.  
Profesionālās mākslas jomā plānots turpināt sadarbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras 
iestādēm, ārvalstu vēstniecībām, producentu kompānijām, privātajiem partneriem. 
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Par godu Latvijas valsts 100 gadu jubilejai Ventspilī 2017.gadā uzstādīts jauns Ginesa pasaules rekords 
“Visātrāk un visvairāk cilvēku vienlaicīgi iestāda sīpolpuķes”. Ievērojot Ginesa rekorda reģistrēšanai  
izvirzītos nosacījumus, Ginesa rekordam tika pieteikts jauns Latvijas valsts simtgadi simbolizējošu figurālu 
sniegpulkstenīšu stādījums Ventspilī. 

2017.gadā plānots sākt projektēšanas darbus, lai radītu atbilstošas krājuma glabāšanas, ekspozīcijas un 
darbu telpas Piejūras brīvdabas muzejā. Lai paplašinātu un pilnveidotu šaursliežu dzelzceļa ekspozīciju, 
paredzēta Mazirbes stacijas noliktavas pārcelšana uz Piejūras brīvdabas muzeju, kā arī plānots turpināt ar 
biškopības vēsturi saistītās kolekcijas apstrādi un integrāciju muzejā.  
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PIELIKUMI 
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Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētais kopbudžets 2015., 2016.gadā un 

2017.gada plāns  
1.pielikums 

Nr.p.k. Rādītāju nosaukums

2015.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

2016.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

Apstiprinātais 

plāns uz 2017.gada 

1.aprīli, EUR

1 2 3 4 5

1 IEŅĒMUMI (1+2+3+4+5) 47 442 697 54 993 934 57 121 727

2 1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (3+7) 31 722 348 35 163 291 32 829 936

3 1.1. Nodokļu ieņēmumi (4+5+6) 29 991 217 31 382 131 32 397 090

4        Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 25 854 380 27 214 981 27 936 150

5        Nekustamā īpašuma nodoklis 3 934 978 3 955 041 4 248 675

6        Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 201 859 212 109 212 265

7 1.2. Nenodokļu ieņēmumi (8+9+10+11) 1 731 131 3 781 160 432 846

8 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1 253 207 3 242 826 150 827

9 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 49 762 54 938 52 700

10 Naudas sodi un sankcijas 55 108 46 091 43 950

11 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 373 054 437 305 185 369

12 2. Budžeta iestāžu ieņēmumi 3 173 046 2 768 416 3 145 649

13 3. Transferti (14+15) 9 975 095 14 175 080 18 605 009

14 3.1. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 26 411 429 526 51 764

15 3.2. Valsts budžeta transferti 9 424 550 13 186 084 18 009 038

16 3.3. Pašvaldību budžetu transferti 524 134 559 470 544 207

17
4.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem

2 214 959 2 832 667 2 456 133

18
4.1. Privatizācijas līdzekļi 6 753 9 874 1 950

19 4.2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 813 194 877 291 877 291

20
4.3.Mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem 

pārvadājumiem 
128 933 73 465 154 170

21
4.4. Dotācija par bez maksas pārvadātajiem pasažieriem 

Republikas pilsētās 
233 861 227 523 240 380

22 4.5. Dabas resursu nodoklis 162 124 162 824 147 807

23 4.6. Ostas maksa 869 288 1 481 042 1 032 600

24 4.7. Pārējie ieņēmumi 806 647 1 935

25 5. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 357 249 54 480 85 000

26 IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM 48 569 250 50 715 083 71 802 924

27 Vispārējie valdības dienesti 5 104 302 4 625 316 4 739 103

28 t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 2 869 220 2 368 834 1 997 116

29 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 822 423 1 929 959 2 337 907

30 Ekonomiskā darbība 2 800 632 5 606 982 7 172 770

31 Vides aizsardzība 113 101 68 917 113 887

32 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 11 608 757 9 813 657 22 551 382

33 Veselība 155 090 171 164 198 090

34 Atpūta, kultūra un reliģija 7 058 247 8 000 732 11 553 418

35 Izglītība 16 033 978 16 561 985 18 655 161

36 Sociālā aizsardzība 3 872 720 3 936 371 4 481 206

37 IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 48 569 250 50 715 083 71 802 924

38 Atlīdzība 17 811 316 18 691 628 20 968 278

39 Preces un pakalpojumi 11 242 615 14 266 670 17 126 587

40 Subsīdijas un dotācijas 4 785 668 5 556 833 6 831 461

41 Procentu maksājumi 12 037 3 349 9 973

42 Pamatkapitāla veidošana 8 535 502 6 864 236 22 228 876

43 Sociālie pabalsti 1 936 584 2 092 761 2 278 236

44 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 4 244 903 3 239 606 2 359 513

45 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 625 0 0
46 Kapitālo izdevumu transferti

47 Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā -448 238 1 158 027 -5 203 395

48 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 12 116 285 11 437 969 14 558 793

49 Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 11 437 969 14 558 793 5 080 991
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Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2015. , 2016.gadā un 2017.gada plāns  

Nr.p.k.

2015.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

2016.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

Apstiprinātais 

plāns uz 

2017.gada 1.aprīli, 

EUR

1 3 4 5

1 44 870 489 52 106 787 54 580 594

2 31 722 348 35 163 291 32 829 936

3 29 991 217 31 382 131 32 397 090

4 25 854 380 27 214 981 27 936 150

5 3 934 978 3 955 041 4 248 675

6 201 859 212 109 212 265

7 1 731 131 3 781 160 432 846

8 1 253 207 3 242 826 150 827

9 49 762 54 938 52 700

10 55 108 46 091 43 950

11 373 054 437 305 185 369

12 3 173 046 2 768 416 3 145 649

13 9 975 095 14 175 080 18 605 009

14 26 411 429 526 51 764

15 9 424 550 13 186 084 18 009 038

16 524 134 559 470 544 207

17 44 257 736 48 197 429 68 558 515

18 5 104 302 4 625 316 4 739 103

19 2 869 220 2 368 834 1 997 116

20 1 645 153 1 863 945 2 153 552

21 2 195 206 5 078 384 6 465 273

22 43 962 42 241 47 852

23 8 323 365 7 944 961 20 415 812

24 155 090 171 164 198 090

25 6 893 638 7 978 024 11 411 351

26 16 024 710 16 557 385 18 648 861

27 3 872 310 3 936 009 4 478 621

28 44 257 736 48 197 429 68 558 515

29 17 740 654 18 628 799 20 891 919

30 9 464 086 12 633 332 15 243 531

31 4 375 319 5 190 870 6 390 642

32 12 037 3 349 9 973

33 6 496 604 6 424 727 21 404 701

34 1 924 344 2 076 746 2 258 236

35 4 244 692 3 239 606 2 359 513

36

37

38 -430 248 1 194 453 -5 179 972

39 9 019 081 10 062 080 12 776 985

40 10 062 080 12 776 985 3 979 036

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. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti

3.3. Pašvaldību budžetu transferti

IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM

Vispārējie valdības dienesti

t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

3.2. Valsts budžeta transferti

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



 

 61 

 

Ventspils pilsētas pašvaldības speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu izpilde 2015., 

2016.gadā un 2017.gada plāns  

Nr.p.k.

2015.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

2016.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

Apstiprinātais 

plāns uz 

2017.gada 

1.aprīli, EUR

1 3 4 5

1 2 572 208 2 887 147 2 541 133

2 2 214 959 2 832 667 2 456 133

3 6 753 9 874 1 950

4 813 194 877 291 877 291

5 128 933 73 465 154 170

6 233 861 227 523 240 380

7 162 124 162 824 147 807

8 869 288 1 481 042 1 032 600

9 806 647 1 935

11 357 249 54 480 85 000

12 4 311 514 2 517 654 3 244 409

13 177 270 66 014 184 355

14 605 426 528 598 707 497

15 69 139 26 676 66 035

16 3 285 392 1 868 696 2 135 570

17 164 609 22 708 142 067

18 9 268 4 600 6 300

19 410 362 2 585

20
4 311 514 2 517 654 3 244 409

21 70 662 62 829 76 359

22 1 778 529 1 633 338 1 883 056

23 410 349 365 963 440 819

24

25 2 038 898 439 509 824 175

26 12 240 16 015 20 000

27 211

28 625

29 -17 990 -36 426 -23 423

30 3 097 205 1 375 889 1 781 808

31 1 375 889 1 781 808 1 101 955

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM

Rādītāju nosaukums

2

IEŅĒMUMI 

1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem

1.1. Privatizācijas 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

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 

Preces un pakalpojumi

Subsīdijas un dotācijas 

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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2.pielikums 
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Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance (euro) 
3.pielikums 

Posteņa  nosaukums

AKTĪVS

A B C 1 2

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 384 273 567 392 196 817

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 296 192 515 458

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 5 603 7 098

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 1.1.2. 280 095 468 767

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 1.1.3. 10 494 34 904

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 1.1.4. 0 4 689

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 331 797 418 339 500 558

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 114 705 874 116 867 698

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 741 970 928 650

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 10 923 273 11 135 106

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1.2.4. 6 425 902 5 724 391

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 1.2.5. 197 709 472 202 488 510

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 1 178 450 2 156 613

1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 1.2.7. 0 16 645

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 112 477 182 945

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 52 156 193 52 158 878

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.1. 51 614 250 51 639 052

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.2. 315 563 279 482

1330 Ilgtermiņa aizdevumi 1.3.3. 98 606 101 608

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 127 774 138 736

1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām 1.4. 23 764 21 923

1420 Citas ilgtermiņa prasības 1.4.2. 23 764 21 923

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2. 17 567 245 16 503 404

2100 Krājumi 2.1. 2 140 287 2 173 393

2300 Debitori 2.3. 504 202 2 295 075

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 2.4. 340 655 452 729

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi 2.5. 17 160 44 168

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 14 564 941 11 538 039

I. BILANCE (1000+2000) I. 401 840 812 408 700 221

Konta Nr.
Piezīmes 

Nr.

Pārskata perioda 

beigās

Pārskata perioda 

sākumā
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Posteņa nosaukums

ZEMBILANCE

A B C 1 2

0100 Nomātie aktīvi 0.1. 1 727 917 234 027

9100 Zembilances aktīvi 9.1. 3 506 040 3 027 630

9130 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi 9.1.3. 420 946 464 791

9140 Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem 9.1.4. 19 036 19 552

9190 Citi zembilances aktīvi 9.1.9. 3 066 058 2 543 287

9500 Zembilances pasīvi 9.5. 9 678 132 10 270 565

9510

Nākotnes maksājumi saskaņā ar l īgumiem, kas noslēgti par ārvalstu 

finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu 

finansētajiem projektiem

9.5.1. 0 89 357

9520

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar l īgumiem un vadības 

lēmumiem par i lgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra 

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

palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem 

9.5.2. 1 541 332 8 052

9530

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar l īgumiem 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

9.5.3. 199 902 990 888

9540 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti 9.5.4. 15 098 17 027

9560 Izsniegtie galvojumi 9.5.6. 4 516 612 5 157 584

9590 Citas zembilances saistības 9.5.9. 3 405 188 4 007 657

Kods
Piezīmes 

Nr.

Pārskata perioda 

beigās

Pārskata perioda 

sākumā

Posteņa  nosaukums

PASĪVS

A B C 1 2

3000 Pašu kapitāls 3. 389 925 684 398 487 280

3300 Rezerves 3.3. 12 387 926 12 387 926

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 377 537 758 386 099 354

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 3.5.1. 386 099 354 389 744 027

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. -8 561 596 -3 644 673

4000 Uzkrājumi 4. 1 314 141

5000 Kreditori 5. 11 913 814 10 212 800

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 3 793 716 4 954 770

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 3 484 897 4 599 873

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.1.5. 308 785 354 787

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 5.1.9. 34 110

5200- 

5900
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 8 120 098 5 258 030

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 5.2. 338 427 428 791

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 5.3. 728 953 2 634 964

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 1 201 907 1 027 064

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 5.6. 17 305 17 715

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 182 173 231 256

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 7 697 231 629

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9. 5 643 636 686 611

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9.1. 141 891 315 255

5930 Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 5 501 745 371 356

I BILANCE (3000+4000+5000) I. 401 840 812 408 700 221

Konta Nr.
Piezīmes 

Nr.

Pārskata perioda 

beigās

Pārskata perioda 

sākumā
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4.pielikums 

SIA „Ernst & Young Baltic“ 
Muitas iela 1a 
Rīga, LV-1010 
Latvija 
Tālr.: +371 6704 3801 
Fakss.: +371 6704 3802 
riga@lv.ey.com 
www.ey.com 
  
Reģ.Nr. 40003593454 
PVN maksātāja Nr. LV40003593454 
  

  SIA Ernst & Young Baltic 
Muitas iela 1a 
Rīga, LV-1010 
Latvia 
Tel.: +371 6704 3801 
Fax: +371 6704 3802 
riga@lv.ey.com 
www.ey.com 
  
Reg. No: 40003593454 
VAT payer code: LV40003593454 
  

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
 

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks 

Ventspils pilsētas domei 

Atzinums 

Mēs esam veikuši Ventspils pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā 
ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver 2016. ga-
da 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 2016. 
gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, Pašvaldī-
bas konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.4-1, Pašvaldī-
bas konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.2-NP, konsolidētā finanšu pārska-
ta pielikumus, kas noteikti LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtī-
ba” 4. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata skaidroju-
mu.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norā-
dīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā kon-
solidētajā finanšu pārskatā.  

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Ventspils 
pilsētas pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem 
darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī 
saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavo-
šanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS). 
Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība 
par finanšu pārskata revīziju”. Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu 
ētikas standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām 
un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemēroja-
mas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši pārējos 
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Revīzijas pakalpojumu likumā un SGĒSP kodeksā noteiktos ētikas principus. Mēs uzskatām, ka mūsu iegū-
tie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.  

Ziņošana par citu informāciju 

Cita informācija ietver vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā sadaļā Vadības ziņojums - 
ZINO, bet tā neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par to. Vadība ir atbildīga 
par citu informāciju.  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par 
to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības 
saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to 
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu revīzi-
jas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.  

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību 
un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to 
ziņot. Mūsu uzmanības lokā šajā ziņā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktas vēl citas ziņošanas prasības attiecībā uz vadības 
ziņojumu. Šīs papildu prasības nav ietvertas SRS.  

Mūsu pienākums ir izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra LR Mi-
nistru Kabineta noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 
vadības ziņojumā par konsolidēto finanšu gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, 
sniegtā informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un 

vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu 

Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavoša-

nu saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagata-

vošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams 

sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstī-

bas. 

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbī-

bu, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt dar-

bību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno likvidēt Pašvaldību vai pār-

traukt tās darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidēšana vai darbības pārtrauk-

šana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto finanšu pārskata 
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sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļū-

du vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. 

Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, 

vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu re-

zultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā 

varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pār-

skatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar SRS, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam 

profesionālo skepsi. Mēs arī:  

• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu 

dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, 

kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzi-

numam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks nekā kļūdu 

izraisītu neatbilstību risks, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodo-

mu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 

apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kon-

troles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un 

attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojo-

ties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz noti-

kumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja 

mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsoli-

dētajā finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas konsolidētajā 

finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar 

revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai 

apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

• izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā 

atklāto informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā esošos 

darījumus un notikumus; 

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto 
iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam 
atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi 
par mūsu revidentu atzinumu.  
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Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzi-
jas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontro-
les trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 
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