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Ventspils valstspilsētas pašvaldība sagatavojusi publisko pārskatu par 2021. gadu, kurā iespējams iepazīties ar pašvaldības paveikto, kā arī 
tās uzdevumu un funkciju izpildi.

Pašvaldība iesaistās un nodrošina dzīves apstākļu uzlabošanu iedzīvotājiem dažādās jomās, darbojas un paplašina izglītības, labsajūtas 
veicināšanas, kultūras un uzņēmējdarbības iespējas. Lai pilsētas viesi justos šeit gaidīti, tiek radīti arvien jauni objekti, veicinot tūrisma un 
atpūtas iespējas. 

2021. gads pagāja Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas ietekmē, kā dēļ vairākas nozares tika negatīvi iespaidotas. Pašvaldībai 
izvērtējot iespējas, tika ieviesti jauni pabalsti iedzīvotājiem Covid-19 infekcijas izplatības izraisītās krīzes seku mazināšanai un atbalstam. 
Neskatoties uz pandēmiju, Ventspilī turpinājās pilnveides darbi un pašvaldība cītīgi turpināja darbu iedzīvotāju interešu labā. 

Notikumiem bagāts un izaugsmes pilns bija 2021. gads. Tika īstenota administratīvi teritoriālā reforma, kā rezultātā Ventspils ieguva jaunu 
statusu – valstspilsēta. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēts jauns Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sastāvs. 
Ārvalstu tiešo investīciju piesaistē, starp Latvijas lielajām pilsētām Ventspils uzrādīja otro augstāko rādītāju, turklāt pilsētas apstrādes 
rūpniecības uzņēmumi 2021. gadā sasniedza rekordaugstu apstrādes rūpniecības izlaides un eksporta apjomu, uzrādot labākos rezultātus 
mūsu pilsētas vēsturē.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība 2021. gadā turpināja iepriekšējos gados uzsākto vairāku apjomīgu investīciju projektu ar piesaistīto 
s laivas. 

Saglabājot militāro mantojumu, tika restaurēts 46. krasta aizsardzības baterijas koriģēšanas tornis un labiekārtota teritorija ap to. Staldzenes 
stāvkrastā izbūvēta lēzenāka un drošāka pieeja līdz jūrai. Jaunas mājīgas telpas ieguva atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām 
vajadzībām “Cimdiņš”, kurš nodrošina sociālos un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām un viņu 
ģimenēm. Labiekārtojot esošās sporta bāzes, uzlabota sporta infrastruktūra – Olimpiskā centra “Ventspils” Basketbola hallē paplašināts 

Aizvadītājā gadā pabeigti Zinātnes un inovāciju centra būvniecības darbi, un 2021. gada septembrī ēka nodota ekspluatācijā. Oktobrī 
Zinātnes centrā tika uzstādīti pirmie astoņi eksponāti, un aktīvs darbs pie ekspozīcijas un izglītojošā satura radīšanas joprojām turpinās. 
Plānots, ka Zinātnes centrs durvis apmeklētajiem vērs 2022. gada vasarā.

Lai nodrošinātu vēl labākus apstākļus izglītības iestādēs un pilnveidotu izglītības programmas, Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs un 
skolās tika izveidota vienota automatizēta iekštelpu mikroklimata kontroles sistēma, nodrošinot mācību procesam nepieciešamo gaisa 
kvalitāti, savukārt visām pirmsskolas izglītības ēkām tika uzstādītas āra žalūzijas. Paplašinot iespējas mazajiem ventspilniekiem, darbu uzsāka 
jauna pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”, kura nodrošina papildus 80 audzēkņu uzņemšanu. 

Attīstība un labiekārtošanas darbi turpināja norisināties arī infrastruktūrā, 2021. gadā uzsvaru liekot uz ielu un iekšpagalmu pārbūves un 
 

Veselības pakalpojumu paplašināšanai un pilnveidošanai sekmīgi turpinājās uzsāktā Rehabilitācijas nodaļas būvniecība Ventspils slimnīcā. 
ldības 

atbalstu 2021. gadā turpinājās ārstniecības personāla piesaiste.

Tāpat turpinās darbs pie Ventspils brīvostas industriālās teritorijas paplašināšanas, attīstot Ventspils industriālo parku un izveidojot jaunas 
ražotnes.

Pašvaldība 2021. gadā sekmīgi uzsākusi, turpina īstenot un līdz 2022. gada beigām plāno uzsākt jaunu pilsētas attīstībai būtisku projektu 
īstenošanu. Pašvaldība aktīvi darbojas pie atsevišķu funkciju un uzdevumu kvalitatīvas izpildes un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanas, kas 
rada Ventspils pilsētas labklājības pamatu. 

IEVADS
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2022. gadā turpināsies iesākto projektu īstenošana. Darbi turpinās arī pie uzsāktās Piejūras brīvdabas muzeja ēkas celtniecības un 
jaunas pastāvīgās ekspozīcijas veidošanas, pie Daudzfunkcionālā pakalpojuma centra izveides Gāliņciemā, kurš kalpos kā mikrorajona 
sabiedriskais, pakalpojumu un kultūras centrs, kā arī pie veloceliņu paplašināšanas un jaunu posmu izbūves. Jāpiemin, ka jau jūnijā, 
apmeklētājiem no visas Latvijas un pasaules, durvis vēris Ventspils zinātnes centrs “VIZIUM”. Apmeklējuma laikā gan bērniem, gan 
pieaugušajiem būs iespējams paplašināt savas zināšanas un uzzināt vairāk par tehnoloģijām, inženierzinātnēm, matemātiku un zinātni. 
Ventspils turpina augt un attīstīties.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome rūpējas, lai ventspilnieki saņemtu kvalitatīvu un saprotamu informāciju par uzdevumu izpildi, kā 
arī nodrošina, lai iedzīvotāji varētu līdzdarboties savas pilsētas pilnveidošanā un lēmumu pieņemšanā. Pašvaldība strādā, lai ar uzņēmēju 
palīdzību radītu jaunas darba vietas, veicinātu ilgtspējīgas pilsētvides un kvalitatīvas dzīves vides attīstību, tādējādi veicinot Ventspils 
pilsētas konkurētspēju reģionā un valstī kopumā. Tikai kopīgi darbojoties iespējams radīt patīkamu vidi iedzīvotājiem.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība
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Pašvaldība aktīvi strādā pie Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada pašvaldību kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030. gadam un kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes, kurā plānots pilnveidot pilsētas un novada kopīgās 
prioritātes un attīstības virzienus, ar publisko apspriešanu palīdzību iesaistot iedzīvotājus tās tapšanā.



PAŠVALDĪBAS
RAKSTUROJUMS
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1. FAKTI PAR PILSĒTU, ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS
Šobrīd Ventspils ir viena no Latvijas 10 valstspilsētām, un tajā 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.

Ventspils ir lielākais politiskais, administratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs Latvijas Ziemeļrietumos.

Saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Ventspils ir Baltijas jūras reģiona līmeņa attīstības centrs un nacionālas 
nozīmes attīstības centrs, kurā ir attīstīta rūpniecība, transports, sabiedriskie pakalpojumi un sociālā infrastruktūra.

Tuvākais nacionālās nozīmes attīstības centrs ir Liepāja. Tuvākie reģionālās nozīmes attīstības centri ir Talsi un Kuldīga.

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

Ventspils pilsētā ir divi ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi - Staldzenes stāvkrasts un Dampeļu atsegums.

2. IEDZĪVOTĀJI UN NODARBINĀTĪBA
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CSP dati liecina, ka 2022. gada sākumā Ventspilī bija 32 995 iedzīvotāji, kas veido 1,8 % no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita. Salīdzinot ar 
2021. gada sākumu, iedzīvotāju skaits samazinājies par 417 iedzīvotājiem jeb par 1,2 %. Jāpiebilst, ka iedzīvotāju skaita samazināšanās ir 
kopumā visā Latvijā vērojama tendence (skat. 1.tabulu).
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1. tabula

Nr. Pozīci ja 2021. gads 2022. gads

1 2 3 4

1 Ventspi l s 33 372 32 955

2
% no Latvi jas  iedz. 
kopska i ta

1.8% 1.8%

3 Latvi ja 1 893 223 1 875 757

Pēc CSP datiem uz 2022. gada sākumu Ventspilī darbspējas vecumā bija 19 695 iedzīvotāji jeb 60 % no Ventspils iedzīvotāju kopskaita. 
Salīdzinot ar 2021. gada sākumu, iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā sarucis par 315 iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju virs darbspējas vecuma īpatsvars uz 2022. gada sākumu veidoja 25,2 % no Ventspils iedzīvotāju kopskaita (8 297 cilvēki). 
Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam (<15 g.) 2022. gada sākumā veidoja 15,1%  no kopējā Ventspils iedzīvotāju skaita – līdz darbspējas 
vecumam bija 4 963 iedzīvotāji, savukārt vecumā līdz 17 gadiem ieskaitot – 5 972 Ventspils iedzīvotāji (skat. 2. tabula).

Nr. Pozīci ja 2021. gads 2022. gads

1 2 3 4

1 Ventspi l s

2 Līdz darbspē jas  vecumam (< 15 g.) 15,2% 15,1%

3 Darbspē jas  vecumā  (15 - 63 g.) 60,0% 59,8%

4 Virs  darbspē jas  vecuma (>63 g.) 24,9% 25,2%

5 Latvi ja

6 Līdz darbspē jas  vecumam (< 15 g.) 16,0% 16,0%

7 Darbspē jas  vecumā  (15 - 63 g.) 61,9% 61,8%

8 Virs  darbspē jas  vecuma (>63 g.) 22,1% 22,2% ��������������
2. tabula
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embri Ventspilī 
reģistrēti 1 060 bezdarbnieki (2. attēls)
sešu mēnešu laikā.

Datu avots: CSP

Datu avots: NVA

1.attēls

2.attēls

profesionālā izglītība 
353; 33%

vispārējā vidējā
262; 25%

augstākā izglītība
216; 20%

zemāka par pamatizglītību
81; 8%

pamatizglītība
148; 14%

latvieši
60%

krievi
26%

ukraiņi
4%

baltkrievi
4%

poļi
1%

citi
5%

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
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Saskaņā ar CSP datiem lielākā etniskā grupa Ventspilī 2022. gada sākumā bija latvieši (60%), kam seko krievi (26%), ukraiņi (4%), baltkrievi (4%), 
poļi (1%) un citu (nenorādītu vai neizvēlētu) tautību pārstāvji (5%)  (1. attēls).

�����������������
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Ventspils valstspilsētas pašvaldība pēc NVA aicinājuma sadarbojas kopējā bezdarbnieku atbalsta pasākumā Ventspils pilsētā. Ventspils 

NVA organizētajos pagaidu sabiedriskajos darbos kopumā piedalījās 102 Ventspils pilsētas iedzīvotāji. Bija izveidotas darba vietas tādās 
pašvaldības iestādēs kā “Ventspils Komunālā pārvalde”, “Ventspils Sociālais dienests”, “Ventspils muzejs”, “Ventspils Izglītības pārvalde” un 
“Ventspils Kultūras centrs”. Par nostrādātu mēnesi bezdarbnieks atlīdzībā no NVA saņem 250 EUR.

Arī iedzīvotāju materiālā labklājība ir svarīgs tautas attīstības aspekts. Priekšnosacījumi strādājošo ienākumu kāpumam ir uzņēmējdarbības 
attīstība un jaunu, labi apmaksātu darbavietu radīšana. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) datiem 
Ventspilī vidējā apdrošināšanas iemaksu alga 2021. gadā bija 1 081 EUR mēnesī, Latvijā vidēji – 1 128 EUR.

Savukārt 2021. gadā vidējā vecuma pensija (ar piemaksām) bija 537 EUR, tādējādi Ventspilij ieņemot 1. vietu starp lielajām pilsētām (Latvijā 
vidēji – 431 EUR). Tāpat, turpinot jau vairākus gadus pastāvošo tendenci, no jauna piešķirtā pensija Ventspilī būtiski pārsniedz Latvijā no 
jauna piešķirtās pensijas apjomu. Ventspils pilsētā 2021. gadā bija arī augstākā vidējā no jauna piešķirtā vecuma pensija – 654 EUR (Latvijā 
– 441 EUR) (3.attēls).

537
497

475 456
428 427

Lielajās pilsētās

Latvijā vidēji

411

Datu avots – VSAA
3.attēls

3.tabula
Datu avots: VID
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3. EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS
 3.1. VENTSPILS BRĪVOSTA

Ventspils atrodas Eiropas TEN-T transporta pamattīklā un vēsturiski kalpo par stratēģisku Krievijas un Neatkarīgo valstu sadraudzības (turpmāk 
- 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 2 693,9 ha (zeme — 2 451,39 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 tās kopējais 
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. 

Pēdējo trīs gadu laikā, kad ostas pārvaldībā piedalījās pašvaldība (no 2017. līdz 2019. gadam) kravu apgrozījums Ventspils brīvostā bija stabils 
(20 milj. tonnu gadā), bet pēc Ventspils ostas pārņemšanas valsts pārvaldībā no 2020. gada janvāra ir novērojams straujš kravu apjoma kritums. 
2021. gadā Ventspils ostas termināļos pārkrauto kravu apjoms bija 11,1 milj. tonnu, kas ir par 1,8 milj. tonnu jeb 14 % mazāks nekā iepriekšējā 
gadā. (skat. 4. un 5.attēlu). 

Datu avots: Ventspils brīvostas pārvalde5.attēls
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SIA "VENTSPILS NAFTA" TERMINĀLS

4.attēls Datu avots: Satiksmes ministrija
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Stabilu attīstību Ventspilī turpina prāmju operators “Stena Line”, kas nodrošina Ro-Ro kravu satiksmi. Līniju starp Ventspili un Nīneshamni 
Zviedrijā 2021. gadā izmantojuši 205 tūkst. pasažieri, kas ir par 49 tūkst. pasažieriem jeb 31% vairāk nekā 2020. gadā. Savukārt Ro-Ro kravu 
apjoms šajā līnijā palielinājies par 133 tūkstošiem tonnu, sasniedzot 2,266 miljonus tonnu (skat. 6. attēlu).

Lai attīstītu brīvostas industriālo teritoriju, 2021. gada rudenī Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā Ganību ielā 103 svinīgi tika atklāta jaunā 
polikarbonāta plākšņu un piederumu ražotne “ULTRAPLAST EU”. Ražošanas ēka būvēta pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma, attīstot 
Ventspils industriālo parku.

Uzņēmuma SIA “Ultraplast EU” plastikāta lokšņu ražotne atrodas vienā no trim ražošanas ēkām, kuru projektus bija atbalstījusi un uzsākusi 
iepriekšējā Ventspils Brīvostas pārvalde, kad tās valdē darbojās pašvaldības pārstāvji. Šī ir jau 11. industriālajai ražošanai paredzētā ēka, ko 
Ventspilī uzbūvējusi Ventspils brīvostas pārvalde, tā pilsētas industriālajā attīstībā ieguldot jau vairāk nekā 50 milj. EUR.
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Datu avots: Ventspils brīvostas pārvalde6.attēls.

PRĀMJU LĪNIJU NOSLODZE
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 3.2. ĀRVALSTU TIEŠĀS INVESTĪCIJAS VENTSPILS PILSĒTĀ
Ventspils starp Latvijas lielajām pilsētām uzrāda otro augstāko rādītāju ārvalstu tiešo investīciju piesaistē uz 1 iedzīvotāju, pārsniedzot vidējo 
rādītāju valstī. 2022. gada sākumā uzkrāto ārvalstu tiešo investīciju apjoms Ventspilī bija 132 milj. EUR.

 3.3. UZŅĒMUMI VENTSPILS PILSĒTĀ

Saskaņā ar CSP datiem 2020. gada beigās Ventspilī bija 2 353 ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības (uzņēmumi, pašnodarbinātās perso-
nas, citi saimnieciskās darbības veicēji), kas ir par 3% mazāk nekā 2019. gadā (4. tabula).

Ventspils pilsēta 2022./2023. gadā ieguva trešo vietu ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģiju vērtējumā Eiropas mikropilsētu grupā.

4. tabula Datu avots: CSP

EU
R

7. attēls. Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā un lielajās pilsētās uz 1 iedzīvotāju 2022. gada sākumā, EUR

Datu avots: Lursoft, PMLP, Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļas aprēķins

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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Saskaņā ar “Lursoft” apkopoto informāciju 2021. gadā Komercreģistrā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēti 80 jauni 
uzņēmumi.

Ventspils pilsētā lielākais nodarbināto skaits ir apstrādes rūpniecības nozarē, kam seko transporta un uzglabāšanas nozare.

Tāpat arī lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs ir Ventspils pilsētas transporta un uzglabāšanas nozare, otra nozīmīgākā nozare 
pilsētā šajā aspektā ir apstrādes rūpniecība.

Saskaņā ar CSP provizoriskajiem datiem 92 % ekonomiski aktīvo uzņēmumu 2020. gadā Ventspils pilsētā nodarbināja līdz 9 cilvēkiem, 5 % 
uzņēmumu nodarbināja no 10 līdz 19 cilvēkiem, 2 % – no 20 līdz 49 cilvēkiem un 2 % uzņēmumi – 50 un vairāk cilvēku (skat. 8. attēlu).

8.attēls
Datu avots: CSP

2012 ; 92%

95; 5%

49; 2%
28; 1%

5; 0,3%

250+

0-9

10-19

20-49

50-249

Datu avots – VID
5.tabula

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
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 3.4. APSTRĀDES RŪPNIECĪBA

Saskaņā ar CSP datiem, 2021. gadā Ventspilī apstrādes rūpniecības uzņēmumu eksporta īpatsvars ir 83 %. Līdz ar to vietējā tirgū realizēto 
pašražoto preču īpatsvars ir 17 %. 

9.attēls Datu avots: CSP; PMLP dati par iedzīvotāju skaitu. Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļas aprēķins
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Ilgtermiņā visdinamiskāk augošā nozare kopš 2002. gada, kad Ventspils pašvaldība sadarbībā ar Ventspils brīvostu uzsāka industrializācijas 
programmu, ir apstrādes rūpniecība. Šajā laika periodā pēc CSP datiem Ventspils apstrādes rūpniecības uzņēmumi 2021. gadā sasnieguši 
rekordaugsto apstrādes rūpniecības izlaides un eksporta apjomu. 2021. gadā apstrādes rūpniecības uzņēmumu apgrozījums sasniedza
343 milj. EUR. Tāds rezultāts nav bijis mūsu pilsētas vēsturē. Gada rezultāti pirmo reizi pārsniedz 300 milj. EUR, kas ir ļoti labs rezultāts. Savukārt 
metālapstrādes un mašīnbūves produkcija saražota 114 milj. EUR apmērā.

Ventspils pilsētai ir augstākais rezultāts apstrādes rūpniecības produkcijas apjomā starp valstspilsētām, rēķinot uz vienu iedzīvotāju 
(9. attēls).
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4. DOMES FUNKCIJAS UN DEPUTĀTI

Ventspils valstspilsētas pašvaldība Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils 
pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome. Šo funkciju realizāciju, 
racionāli un likumīgi izmantojot pašvaldības rīcībā esošos resursus, 2021. gadā nodrošināja 13 ievēlētie deputāti, domes vadība, pašvaldības 
iestādes un struktūrvienības.

2021. gadā līdz jaunā Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sastāva ievēlēšanai notika 9 Ventspils pilsētas domes sēdes, kurās pieņemti 
128 lēmumi, 15 saistošie noteikumi, 1 noteikumi, 3 nolikumi. Ventspils valstspilsētas domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 
2021. gada 5. jūnijā. 2021.gadā notika 16 Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdes, kurās pieņemti 100 lēmumi, 13 saistošie noteikumi, 
23 nolikumi. Lēmumu izskatīšanas un izvērtēšanas process notiek pašvaldības domes izveidotajās komitejās, komisijās un padomēs.

 5. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA
 Likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildei Ventspils valstspilsētas pašvaldībā ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes:
 1. Ventspils  domes administrācija.
 2. Ventspils Izglītības pārvalde, t.sk.:
  2.1.Ventspils Valsts 1.ģimnāzija;
  2.2. Ventspils 1. pamatskola;
  2.3. Ventspils 2. pamatskola;
  2.4. Ventspils 2. vidusskola;
  2.5. Ventspils 3. vidusskola;
  2.6. Ventspils 4. vidusskola;
  2.7. Ventspils 6. vidusskola;
  2.8. Ventspils Centra sākumskola;
  2.9. Ventspils Pārventas pamatskola;
  2.10. Ventspils Sporta skola “Spars”;
  2.11. Ventspils Jaunrades nams;
  2.12. Ventspils Mākslas skola;
  2.13. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”;
  2.14. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”;
  2.15. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte”;
  2.16. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa”;
  2.17. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”;
  2.18. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”;
  2.19. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”;
  2.20. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”;
  2.21. Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”;
 3. Ventspils muzejs;
 4. Ventspils bibliotēka;
 5. Ventspils Kultūras centrs;
 6. Ventspils Sociālais dienests;
 7. Ventspils Komunālā pārvalde;
 8. Ventspils pašvaldības policija;
 9. Ventspils Sporta pārvalde;
 10. Ventspils Digitālais centrs.
                   11. Ventspils osta.

Pašvaldībā ir izveidota Ventspils pilsētas bāriņtiesa, kas darbojas Ventspils pilsētas Sociālā dienesta pārraudzībā, izņemot tās darbību Bāriņtiesu 
likumā noteiktās kompetences ietvaros. Ņemot vērā Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā 
noteikto, pašvaldībā ir izveidota Ventspils vēlēšanu komisija, kura darbojas saskaņā ar minēto likumu, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām, 
lēmumiem un rīkojumiem.

6. PAKALPOJUMI
Pašvaldības pakalpojumus sniedz pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības. Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā
www.ventspils.lv sadaļā „Pakalpojumi” detalizēti ir aprakstīti visi struktūrvienību sniegtie pakalpojumi.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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 7. BUDŽETA IEŅĒMUMI

2021. gadā Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie ieņēmumi ir 57,46 milj. EUR, kas ir par 7 % mazāk nekā iepriekšējā 
gada izpilde (t.i. 61,93 milj. EUR). No kopējiem ieņēmumiem 2 tūkst. EUR ir saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.

Kopsavilkuma informācija par pašvaldības budžeta izpildi 2020. un 2021. gadā, kā arī 2022. gada plānu sadalījumā pa ekonomiskās 
lāsts.

Pašvaldību budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājuma budžetu, pielikumā Nr. 1 uzrādīta informācija par pašvaldības 
kopbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem.

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 mērķdotācijas un citi ieņēmumi. 2021. gadā Ventspils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumos saņemti kopsummā 57,46 milj. EUR, kas ir par 7 % mazāk kā 2020. gadā. No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 55 % veido 
nodokļu ieņēmumi.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlota 6.tabulā

46% 92% -2,47
5% 345% 1,96

32% 84% -3,45
8% 106% 0,27

5% 90% -0,30

4% 82% -0,47
93% -4,47

Galvenie pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Kā redzams 6. tabulā, 2021. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā tika saņemti 26,62 milj. EUR apmērā, kas 
ir par 8 % mazāk kā 2020. gadā. No 2021. gada, atbilstoši likumam ”Par valsts budžetu 2021. gadam” iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu sadalījumā starp pašvaldību un valsts budžetiem tika veiktas izmaiņas, kas būtiski ietekmēja pašvaldību “bāzes” ieņēmumus – 
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nodokļa daļa tika samazināta no 80 % uz 75 %, attiecīgi palielinot valsts budžetā ieskaitāmo daļu no 20 % 
uz 25 %. Lai kompensētu nodokļu reformas rezultātā radušos zaudējumus, pašvaldības budžetā 2021. gadā tika saņemta dotācija no 

Nekustamā īpašuma nodoklis
Nodoklis 2021. gadā iekasēts 4,82 milj. EUR apmērā, kas ir par 5 % vairāk nekā 2021. gada plānotais (4,59 milj. EUR).

Nodokļa ieņēmumu lielāko daļu veidoja nodoklis par zemi, kas tika iekasēts 1,88 milj. EUR apmērā (īpatsvars 39 %), nodoklis par ēkām un 
inženierbūvēm saņemts 2,58 milj. EUR (54 %), bet par mājokli 360 tūkst. EUR  (7 %) apmērā.

Nodokļa aprēķinā 2021. gadā tika piemērotas šādas likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un noteiktās nodokļa likmes: zemei, saimnie-
ciskajā 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, bet neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei piemērota likumā noteiktā papildlikme 1,5 % apmērā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
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2021. gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzšinējā apmērā tika saglabāti visi nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi, t.sk., trūcīgām un maznodrošinātām personām – atvieglojumi, attiecīgi, 90 % un 70 % apmērā, nodokļa maksātājiem ar 
trīs un vairāk bērniem – 50 % apmērā - par dzīvošanai izmantotajām ēkām un zemi, politiski represētājām personām 50 % apmērā. 
Nodokļa atvieglojumus, izpildot pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus, 2021. gadā saņēma arī nodokļa maksātāji – 

ijās, 
t.sk., īpašumi viesu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai, kino demonstrēšanas jomā izmantotie īpašumi, īpašumi publiskas pirts 
pakalpojumu sniegšanai, īpašumi, ko izmanto pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai kultūras un sporta jomās, lidostas vajadzībām 
izmantotie īpašumi  u.c.). Nodokļu atlaides 2021. gadā piešķirtas: 

Saskaņā ar likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" Ventspils brīvostā strādājošajiem, 15 
licencētajiem komersantiem, piešķirtas nodokļa atlaides kopsummā 307 tūkst. EUR.

         • 954 trūcīgām un maznodrošinātām personām, kopumā 20 tūkst. EUR apmērā;
         • par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai noteiktās jomās, kopumā 87,8 tūkst. EUR apmērā;
         • daudzbērnu ģimenēm - 347 personām ar 3 un vairāk bērniem par dzīvošanai izmantoto nekustamo īpašumu, kopumā 17 tūkst.
            EUR apmērā;
         • 163 politiski represētām personām - 7,8 tūkst. EUR apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi
Budžeta iestāžu ieņēmumi galvenokārt sastāv no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem, kuri saņemti 2,59 milj. EUR apmērā, tie 
veido 5 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Lielāko šo ieņēmumu daļu veido budžeta iestāžu ieņēmumi no to sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem, no kuriem lielākie ir maksa par izglītības pakalpojumiem (saņemtie maksājumi par citu pašvaldību skolēnu apmācību 
Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, ēdināšanas pakalpojumi pašvaldības izglītības iestādēs, u.c.), kā arī ieņēmumi no 
pašvaldības īpašumu nomas maksas, ieejas biļešu ieņēmumi kultūras pasākumos un citi ieņēmumi.

Maksas pakalpojumu ieņēmumu izpildi 2021. gadā lielā mērā ietekmēja ārkārtējās situācijas izsludināšana saistībā ar Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanu, kā arī dažādiem drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai vasaras 
periodā, piemēram, pulcēšanās prasības un ierobežojumi, kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumi, 
izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumi u.c. Bez tam, iestādes saskaņā ar pieņemtajiem Ministru 
kabineta noteikumiem 2021.gadā sniegušas nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu komersantiem 
un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kurus ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas 
izplatību, 16,5 tūkst. EUR apmērā.

18,5 milj. EUR apmērā, kas veido 32 % no kopējiem pamatbudžeta gada ieņēmumiem. No šiem līdzekļiem 7,01 milj. EUR 

sociālajiem pakalpojumiem, skolēnu komplekso pusdienu nodrošināšanai, bezdarbnieku un skolēnu nodarbinātības 
veicināšanai un pārējiem pasākumiem un 1,29 milj. EUR mērķdotācijas pašvaldību autoceļu uzturēšanai un pasažieru 
pārvadājumiem.

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 
Dažādi nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldības nodevas, soda naudas, ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas 
(t.sk. dividendes), pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas un citi dažādi pārējie nenodokļu ieņēmumi 
2021. gadā saņemti 2,17 milj. EUR apmērā jeb 4 % no ieņēmumiem. Lielāko ieņēmumu daļu nenodokļu ieņēmumos veido 
saņemtie ostu maksu atskaitījumi 680 tūkst. EUR, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma (t.sk. dividendēm) 353 tūkst. 
EUR un pašvaldības mantas atsavināšanas ieņēmumi 369 tūkst. EUR.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
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 8. BUDŽETA IZDEVUMI

2021. gadā Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie izdevumi ir 64,26 milj. EUR apmērā. No kopējiem izdevumiem
26 % jeb 16,46 milj. EUR tika novirzīti ilgtermiņa investīcijās, t.i. ēku, būvju un teritoriju rekonstrukcijai un celtniecībai, kā arī pamatlīdzekļu 
iegādēm. Izdevumu sadalījums atspoguļots 7. tabulā.

Datu avots: Ventspils domes administrācijas  Finanšu nodaļa

Pieaugumam atlīdzībai 2021.gadā ir vairāki iemesli. No 2021.gada janvāra tika palielināta valstī noteiktā minimālās algas likme no
430 eur/mēn uz 500 eur/mēn., savukārt pašvaldība veica centralizētu atalgojuma palielināšanu pašvaldības iestāžu darbiniekiem. 
Tāpat ar 2021.gada 1.septembri tika palielināta pedagogu minimālās atalgojuma likme no 790 eur/mēn. uz 800 eur/mēn., savukārt, 
lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes vienas grupiņas abu pedagogu vienlaicīgu darbību un mācību satura realizēšanu, 
2021. gada 25. martā Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmuma ar 2021. gada 1. martu palielināt pirmsskolas 
pedagoga darba slodzi no 0,85 uz 1 veselu, šim mērķim piešķirot 365 tūkst. EUR. 2021.gadā. 

Izdevumu pieaugums sociālo pabalstu sadaļā skaidrojams ar  vienreizēja pabalsta izmaksu pensionāriem, personām ar invaliditāti, 
apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem, kā arī personām, kuras kopš 2020. gada 9. novembra bija zaudējušas darbu un ir 
ieguvušas bezdarbnieka statusu, kā arī personas, kuru pensijas vai bezdarbnieku pabalsta apmērs nepārsniedza 384 EUR, lai mazinātu 
Covid-19 infekcijas izplatības izraisītās sekas. 

2021. gadā no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi apgūti 64,26 milj. EUR apmērā, kas ir 99 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem, 
savukārt no ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļiem 2021. gadā izlietoti kopsummā 4 tūkst. EUR.

No šiem līdzekļiem tiek nodrošināta 11 pašvaldības iestāžu funkciju realizēšana, kā arī plānoto pasākumu un programmu realizācija.

2021. gadā pašvaldības kopbudžeta izdevumu lielākā daļa tradicionāli novirzīta izglītības nozarei (32 % jeb 20,62 milj. EUR) un teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošanai (26 % jeb 16,48 milj. EUR). Izdevumi 15 % apmērā izlietoti kultūras un sporta jomām, bet pārējo nozaru 
īpatsvars 2021. gada budžeta izdevumos veido 27 %. Pašvaldības kopējo izdevumu sadalījums attēlots  8. tabulā.
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Izglītības pārvalde
Izglītības pārvalde ir pašvaldības iestāde, kas ietver deviņas vispārizglītojošās skolas, deviņas pirmsskolas izglītības iestādes, divas 
profesionālās ievirzes izglītības iestādes un vienu interešu izglītības iestādi. Izglītības pārvaldes funkciju nodrošināšanai 2021. gadā 
izlietoti 20,23 milj. EUR.

Audzēkņu skaitu 2021./2022. mācību gadā skatīt 9. tabulā.

Datu avots: Ventspils domes administrācijas  Finanšu nodaļa

Datu avots: Ventspils Izglītības pārvalde

 8.1. IZGLĪTĪBA
Izglītības nozarei 2021. gadā izlietoti 20,62 milj. EUR jeb 32 % no pašvaldības kopbudžeta izdevumiem.
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Interešu izglītība un pašvaldības nodrošināta profesionālās ievirzes izglītība

Ventspils Jaunrades nams ir izglītības iestāde bērniem un jauniešiem no 3 līdz 25 gadu vecumam. 2021/2022. mācību gadā bērniem un 
jauniešiem Ventspils Jaunrades nams piecās programmās piedāvā 50 dažādus pulciņus. 2021./2022. mācību gada pirmā semestra ietvaros 
līdz pastiprinātajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežojumiem interešu izglītības 
jomā, nodarbības tika īstenotas klātienes formā, bet, sākot ar oktobra mēnesi, tika nodrošinātas individuālās konsultācijas audzēkņiem 
visās interešu izglītības programmās, kā arī paralēli tika īstenotas nodarbības attālināti. 2021. gadā Jaunrades nama pulciņu dalībnieki 
piedalījušies dažādos Latvijas mēroga un starptautiskos konkursos, kuros guvuši godalgotas vietas.

Ventspils Mākslas skola ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes dibināta izglītības iestāde, kura īsteno divas profesionālās 
ievirzes izglītības programmas un interešu izglītības programmu sagatavošanas klasēs. 2021.gadā Mākslas skolas audzēkņi ir 
piedalījušies dažāda mēroga konkursos, kuros iegūtas arī godalgotās vietas un atzinības.

Sporta skola ’’Spars’’ ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas sniedz iespēju skolēniem nodarboties ar 10 sporta veidiem - 
basketbolu, BMX, džudo, ložu šaušanu, peldēšanu, smaiļošanu un kanoe airēšanu, sporta vingrošanu, svarcelšanu, šorttreku un 
vieglatlētiku. Neskatoties uz dažādiem aizliegumiem, kas saistīti ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, 2021. gadā 
Sporta skolas audzēkņi izcīnījuši 52 godalgotās vietas Latvijas Republikas jaunatnes, junioru, pieaugušo čempionātos. Vairāki 
augsti sasniegumi sasniegti arī starptautiskā arēnā, kur Eiropas čempionātā un Pasaules U20 čempionātā Darja Sopova 
trīssoļlēkšanā ieguva 3. vietu, Rūta Kate Lasmane Eiropas čempionātā U23 ieguvusi 3. vietu. Šorttrekists Roberts Krūzbergs 
izcīnīja tiesības piedalīties Ziemas olimpiskajās spēlēs Ķīnā. Svarcēlājs Ritvars Suharevs Vasaras olimpiskajās spēlēs izcīnīja 
augsto 6. vietu, savukārt Eiropas čempionātā - 3. vietu. Eiropas čempionātā junioriem 2. vietu ieguva svarcēlāja Daniela Ivanova. 
Sporta skolas “Spars” audzēkņi un treneri saņēmuši apbalvojumus un atzinības Ventspils sporta laureātu pasākumā “Gada 
atzinība sportā 2021”.

Pašvaldības īstenotās izglītības programmas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

Rīcības programma darbam ar apdāvinātiem bērniem

Projektā „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām”  šajā mācību gadā iesaistīti visu Ventspils pirmsko-
las izglītības iestāžu 3 līdz 7 gadus vecie audzēkņi. Projekta ietvaros iegādātās ierīces palīdz kvalitatīvi organizēt nodarbības telpās un ārpus 
tām. Bērni vēro, salīdzina, eksperimentē, mācās spriest un secināt.

Savukārt vairāk nekā 1 100 1. - 3. klašu audzēkņu ir iesaistījušies pētniecisko prasmju izkopšanas un lasītprasmes attīstīšanas nodarbībās savā 
skolā. 

Uz Ventspils Jaunrades nama bāzes izveidoto radošo spēju un intelekta skolu „Gudrinieks” 2021./2022. mācību gadā apmeklē 106 audzēkņi. 
 saskatīt 

kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, mācās izteikt un aizstāvēt savu 
viedokli, attīsta prasmes sadarboties. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā mācības skolā “Gudrinieks” tika īstenotas attālinātā formā, 
tādējādi apgūstot teorētiskās zināšanas, un tās papildinot ar mājas apstākļos veicamiem eksperimentiem.

Programmas īstenošanai 2021. gadā izlietoti 72,1 tūkst. EUR.

Rīcības programmas mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt skolotāja mācīšanas kvalitātes uzlabošanu, veicinot produktīvu, radošu, efektīvu un 
jēgpilnu skolotāja darbu klasē, kas sekmētu skolēnu sniegumu uzlabošanu.

Rīcības programmas mācīšanas kvalitātes uzlabošanas ietvaros 2021. gadā darbu turpināja trīs Pedagogu atbalsta dienesta konsultanti, kuri 
sniedza  individuālu atbalstu  pedagogiem, kā arī pedagogu grupām tika piedāvātas supervīzijas. Lai atbalstītu skolotājus un sniegtu viņiem 
profesionālu atbalstu situācijā, kad mācību procesu jāorganizē attālināti un skolotājiem jānodrošina mācību stundas efektivitāte, attīstoša 
atgriezeniskā saite un jāorganizē pašvadītas mācīšanās process, Ventspils pilsētas Pedagogu atbalsta dienests piedāvāja metodisko atbalstu 
jautājumos, kas saistīti ar mācību procesa organizēšanas iespējām attālināti (stundas plānošana un organizēšana, dažādu IT rīku izmantošana, 
pašvadītas mācīšanās kompetences  attīstīšana skolēniem) un psiholoģisku atbalstu. 2021.gada vasarā Pedagogu atbalsta dienests turpināja 
jauno mācīšanās konsultantu sagatavošanu.

Rīcības programma mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās 
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2021. gadā sadarbībā ar “Edurio” tika veiktas vairākas pedagogu, skolēnu un skolēnu vecāku aptaujas.

Pedagogu motivācijas programmas ietvaros naudas balvu saņēma 54 vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu pedagogi, kuri ar 
savu darbu sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku, dalījušies ar saviem izstrādātajiem materiāliem, metodiku 
un pieredzi mūsdienīga mācību procesa organizēšanā gan izglītības iestādes, gan Ventspils pilsētas mērogā. Programmas 

tika apstiprināta Rīcības programma 2022. - 2024. gadam.

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes vienas grupiņas abu pedagogu vienlaicīgu darbību un mācību satura 
realizēšanu, 2021. gada 25. martā Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmuma ar 2021. gada 1. martu palielināt 
pirmsskolas pedagoga darba slodzi no 0,85 uz 1 veselu, šim mērķim piešķirot 365 tūkst. EUR.

valstspilsētas pašvaldības dome piešķīrusi piecus dienesta dzīvokļus vispārizglītojošo skolu pedagogiem.

 

2021. gada vasarā dienas atpūtas un interešu nometnē "Vasariņa" iesaistījās 85 Ventspils izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 
6 līdz 11 gadiem, bet Sporta skolas „Spars” organizētās vasaras nodarbības apmeklēja ap 500 audzēkņi. 

2021. gada vasarā divās skolēnu nodarbinātības atbalsta programmās tika nodarbināti 402 bērni un jaunieši:
                             
  pašvaldības realizētajā programmā skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem - 33 skolēni;
  nodarbinātības valsts aģentūras programmā skolēniem vecumā no 15 gadiem - 369 skolēni.

Kopējais pašvaldības atbalsts nodarbinātības programmu īstenošanai 2021. gadā bija 104 tūkst. EUR.

2021. gadā 74 audzēkņiem tika pasniegtas Inovācijas fonda balvas par godalgotām vietām Kurzemes reģiona valsts, atklātajās 
un starptautiskajās olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un 37 pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu 
olimpiādēm. 

Pašvaldība turpinājusi atbalstīt jaunu mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi gan pirmsskolas izglītības iestādēm, gan 

līdzekļi par 51 tūkst. EUR jeb 28 EUR uz audzēkni gadā.

apmaksai tiek piešķirts 0,71 EUR/dienā uz vienu audzēkni. Ņemot vērā 2021. gadā veiktā iepirkuma rezultātus, komplekso
pusdienu cena 1. - 4. klašu skolēniem no 2021. gada 1. septembra tika noteikta 1,79 EUR/dienā (pirms tam 1,73 EUR/dienā), bet 
5. - 12. klašu skolēniem 2,09 EUR/dienā (pirms tam 2,00 EUR/dienā). Lai nodrošinātu to, ka 1. - 4. klašu skolēniem kompleksās 

mērķim 2021. gadā izlietojot līdzekļus 16 tūkst. EUR apmērā. Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, kad mācību process notika 
attālināti, Izglītības pārvalde 1. - 12. klašu skolēniem skolās izsniedza vairāk kā 13 tūkst. pārtikas pakas.

Pirmsskolas vecuma bērni, vidusskolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta un mācību iestāde atrodas pretējos Ventas upes krastos, 
Ventspilī deklarētie bērni un jaunieši, kuri mācās pilsētas vispārējās izglītības iestādē klātienē, kā arī pilsētā deklarētie studenti, 
kuri mācās Ventspils pilsētā esošās izglītības iestādēs, saņem braukšanas maksas atvieglojumus Ventspils pilsētas sabiedriskajā 

Papildus pašvaldība sniedz braukšanas maksas atvieglojumus citām mazaizsargātām sabiedrības grupām, šim mērķim
2021. gadā izlietojot 32 tūkst. EUR.
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Investīcijas

Izglītības iestāžu remontdarbu veikšanai 2021. gadā izlietoti līdzekļi 1,73 milj. EUR apmērā. No nozīmīgākajiem darbiem minama pirmsskolas 
izglītības iestādes “Pienenīte” Brīvības ielā 15, Ventspilī, ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana. Teritorijas labiekārtošanas darbu 
ietvaros tika izveidota sporta zona, aprīkojot to ar paceļamiem basketbola groziem un triecienabsorbējošo krāsaino gumijas segumu. Tāpat 
sporta zonā tika ierīkoti futbola vārti, skrejceļš ar tāllēkšanas bedri, kā arī rotaļu laukumi, kuros ir uzbūvētas divas rotaļu nojumes, smilšu kastes 
un dažādas rotaļu iekārtas. Savukārt bērnudārza ēkā veikta mācību telpu atjaunošana, izbūvējot modernu ventilācijas sistēmu un uzstādot 
mūsdienīgas žalūzijas. Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” savu darbību uzsāka 2021.gada maijā, nodrošinot piecas jaunas grupiņas 
kopumā 80 bērniem. 

Tāpat 2021. gadā pabeigta pirmsskolas izglītības iestāžu pievienošana optiskajam datu pārraides tīklam, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu 
aprīkošana ar vadāmajām āra žalūzijām. Pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” veikta elektroapgādes sistēmas atjaunošana, savukārt 
pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” veikta siltummezgla rekonstrukcija. Lai nodrošinātu mācību procesam nepieciešamo gaisa kvalitāti, 
2021.gadā Ventspils 4. vidusskolas aktu zālē uzsākta ventilācijas sistēmas izveide un aktu zāles kosmētiskais remonts.

VENTSPILS AUGSTSKOLA

Ventspils Augstskola ir valsts augstskola, kas ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstu tika dibināta 1997.gadā. Ventspils Augstskola 
papildus 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.

2017. gada 11. maijā starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un Ventspils Augstskolu ir noslēgts Sadarbības līgums, ar kuru pašvaldība un 
Ventspils Augstskola vienojusies par sadarbību, lai nodrošinātu augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības, profesionālās un interešu 
izglītības attīstību un pilnveidi Ventspils pilsētā, kā arī veicināt uz pētniecību un inovācijām balstītas uzņēmējdarbības attīstību.

Pamatojoties uz noslēgto Sadarbības līgumu, Ventspils Augstskolas darbības atbalstam 2021. gadā piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi 
ammām, 

ar mērķi nodrošināt augsti profesionāla akadēmiskā un zinātniskā personāla piesaisti. 2021. gadā atbalstu atlīdzībai no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem saņēma 35 akadēmiskie un zinātniskie darbinieki – profesori, docenti, pētnieki, lektori. No ievēlētā akadēmiskā personāla, 
kopumā 70,3 % veido personas ar doktora zinātnisko grādu. Trīs Ventspils Augstskolas darbinieki saņēmuši mērķstipendiju no pašvaldības 
budžeta - katrs 9 tūkst. EUR apmērā promocijas darba izstrādei un studijām doktorantūrā. 

Kopš 2018. gada Ventspils valstspilsētas pašvaldība piešķir stipendiju par izcilību IKT jomā stipendiju 200 EUR/mēn., piešķirot to uz 10 
mēnešiem, tiem Ventspils Augstskolas studentiem, kuri ir spējuši pierādīt izcilību, augstu sekmju vērtējumus un īpašu radošumu vai 
iniciatīvu saistībā ar IKT jomu. Šim mērķim pašvaldība Ventspils Augstskolai 2021. gadā izlietojusi līdzekļus 20 tūkst. EUR apmērā.

Jaunu studentu piesaistes pasākumiem - mārketinga pasākumiem un dalībai izglītības izstādēs, 2021. gadā pašvaldība nodrošināja 
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Galvenie notikumi 2021. gadā

Pilsētā darbojas 32 sporta klubi, no tiem 23 klubu darbība saistīta ar bērnu un jauniešu sportu. Klubos darbojas vairāk nekā 1 700 bērnu un 
jauniešu, t.sk., 500 Ventspils Augstskolas studenti un Ventspils Tehnikuma audzēkņi. Lai nodrošinātu iespējas nodarboties ar izvēlēto sporta 
veidu bērniem un jauniešiem pašvaldība piešķīra dotāciju 20 sporta biedrībām un sporta klubiem, tajā skaitā Ventspils Augstskolas un 
Ventspils Tehnikuma audzēkņu sporta nodarbībām.

Lai veicinātu sporta veidu attīstību, iesaistītu sporta nodarbībās iespējami vairāk bērnu un jauniešu, kā arī pilsētā tiktu organizēti interesanti 
jo pašvaldības 

atbalstīto sporta 
pasākumu norise tika ierobežota un vairāki sporta pasākumi nenotika. 

Talantīgāko sportistu rezultātu izaugsmes veicināšanā 2021. gadā turpinātas sporta attīstības programmas ar kopējo pašvaldības 

Sportistu sagatavošanas programma vieglatlētikā.

Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un ierobežojumiem, sporta nozarē netika īstenoti vairāki nozīmīgi un tradicionāli sporta pasākumi, 
piemēram, Ventspils maratons, u.c. pasākumi. Tāpat sportisti nevarēja piedalīties plānotajās sacensībās un piedalīties ikdienas sporta 
treniņos. 

2021. gadā labiekārtojot esošās sporta bāzes, ir uzlabota sporta infrastruktūra – Olimpiskā centra “Ventspils” Basketbola hallē paplašināts 
as zonu. 

Fizioterapijas centru bez maksas izmanto vairāk nekā 2 100 sporta skolas “Spars” un sporta klubu bērni un jaunieši.

Ledus hallē pabeigta jauna, energoefektīva apgaismojuma nomaiņa. Arī Pārventas sporta halles zālē, tribīnēs un ģērbtuvēs nomainīts 
apgaismojums uz energoefektīvāku. 

Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, radītas iespējas pilsētas iedzīvotājiem nodarboties ar sporta aktivitātēm Ventspils pilsētas 

maksas izmantot pilsētas stadiona vieglatlētikas arēnu, futbola laukumus pie 2. pamatskolas un 3. vidusskolas, skeitparku, mazo futbola 
laukumu un ielu vingrošanas stadionu Olimpiskajā centrā “Ventspils”, Piedzīvojumu parka BMX trasi, pludmales volejbola laukumus 
Vidumpļavā un pie Pārventas pamatskolas, 3X3 basketbola laukumus pie 1.ģimnāzijas, kā arī pludmales volejbola stadionu un brīvpieejas 
sporta laukumus visā pilsētā.

 un 
investīcijām.

 8.2. SPORTS
Sporta nozares attīstības plānošanu un koordinēšanu Ventspils pilsētā nodrošina Sporta pārvalde. Nozarei kopumā 2021. gadā tika 
novirzīti līdzekļi 3,04 milj. EUR jeb 5 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem. Jāpiebilst, ka  2021. gadā pašvaldības atbalsts sporta skolai 
“Spars“ bija 655 tūkst. EUR.

Lai realizētu sporta attīstības mērķus un uzdevumus, Sporta pārvalde veiksmīgi sadarbojas ar pilsētas sporta organizācijām – SIA 
„Olimpiskais centrs „Ventspils””, sporta skolu „Spars”, nodibinājumu “Ventspils olimpiskā vienība”, Izglītības pārvaldi, sporta klubiem, 
Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas sporta veidu federācijām, sporta sacensību aģentūrām u.c.

bola 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.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats



24

Galvenie notikumi un realizētie investīciju projekti 2021. gadā 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumi ietekmēja Ventspils bibliotēku darbību. Ventspils bibliotēkas tika slēgtas no 
2021. gada 1. janvāra līdz 6. jūnijam un no 2021. gada 21. oktobra līdz 15.novembrim. Ventspils bibliotēkās 2021. gadā tika reģistrēti 

rēti vairāk 
kā 10 tūkst. lasītāji. 2021.gadā kopā izsniegtas ap 257 tūkst. krājuma vienības. Bibliotēkas elektroniskajā katalogā un bibliotēkas mājas 
lapā www.biblioteka.ventspils.lv piedāvātos resursus 2021.gadā apmeklējuši aptuveni 107 tūkst. attālie lietotāji.

2021.gadā Ventspils bibliotēkās tika organizēti vairāk kā 300 pasākumi, t.sk. 183 pasākumi tika organizēti bērniem. Pasākumus apmeklēja 
12 tūkst. apmeklētāji. Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus, Ventspils bibliotēka izmēģināja pasākumu organizēšanu zoom platformā. 
2021.gadā attālināti tika organizēti un veiksmīgi novadīti 186 pasākumi, kuros iesaistījās 7 tūkst. dalībnieki. 

Pilsētas svētku ietvaros Rātslaukumā tika organizēti Grāmatu svētki, kur katra no bibliotēkas struktūrvienībām, iesaistot apmeklētājus 
dažādās aktivitātēs, atraktīvi iepazīstināja ar sevi un attiecīgās struktūrvienības sniegtajiem pakalpojumiem. Svētku programmā tradicionāli 
tika sveikti Ventspils autori, kuriem izdotas jaunas grāmatas, kā arī bibliotēkas organizētā literārā konkursa “Es mīlu Ventspili” uzvarētāji.

Turpretim Pārventas bibliotēka kā Kurzemes zonas kurators aktīvi darbojas Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bērnu un jaunatnes 
literatūras padomes organizētajās sacensībās “Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības” 11 līdz 12 gadus veciem skolēniem, kurās tiek 
noskaidrots Latvijas lasīšanas čempions.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības īstenotās programmas “Ventspils mazulim draudzīga pilsēta” ietvaros notika trīs pasākumi – D.Zandes 
lekcija “Svarīgākais par bērna attīstību no gada līdz piecu gada vecumam”, I.Luteres lekcija “Veselīgs uzturs ģimenei” un Z.Baltgailes lekcija 
“Montesori pedagoģija”.

Savukārt Mācību centrā 2021.gadā tika organizētas apmācības - “Zoom programmas praktiskās apmācības”, “Profesionālā drukāšana”, 
“Angļu valodas sarunu vakari”, “Prezentācijas prasmes un Medijpratība vidusskolēniem” un “Velo skoliņa”. Kopā Mācību centrā 2021.gadā 
notikušas 170 apmācības, kurās iesaistījušies vairāk kā  2 tūkst. apmeklētāji, kā arī 2021.gadā sniegtas vairāk kā 100 individuālās 
konsultācijas.

2021.gadā Valsts Kultūrkapitāla fonds (turpmāk - VKKF) atbalstīja 2 Ventspils bibliotēkas iesniegtos projektus 680 EUR apmērā, kā arī 
British Council atbalstīja Ventspils bibliotēkas projektu “Zini ko Tu zini” 2,2 tūkst. EUR apmērā. Ventspils bibliotēka 2021.gadā ir saņēmusi 

ošanai. Šis 
projekts paredz Eiropas informācijas centra uzturēšanu Galvenajā bibliotēkā, kā arī pasākumu un aktivitāšu organizēšanu. Projekta ietvaros 
2021.gadā organizēti 18 pasākumi jaunajiem uzņēmējiem un tūrisma nozarē nodarbinātajiem uzņēmējiem, kā arī citiem interesentiem – 3 
pasākumi norisinājās klātienē,

Lai pilnveidotu un attīstītu Ventspils bibliotēku tīklu, 2021.gadā turpinājās darbs pie projekta  “Daudzfunkcionālā pakalpojuma centra 
izveide Gāliņciemā”, veicot daudzfunkcionāla pakalpojumu centra izveidi, kurš kalpos kā sabiedriskais, pakalpojumu un kultūras centrs, 
t.sk. nodrošinās vietu, kur saturīgi pavadīt brīvo laiku ar iespēju pulcēties dažādās interešu grupās un saņemt līdz šim rajonā nepieejamus 
komercpakalpojumus ar jaunradītām darba vietām.

VENTSPILS BIBLIOTĒKA

Ventspils bibliotēkai ir sešas struktūrvienības - Galvenā bibliotēka (t.sk. Bērnu bibliotēka), Ventspils Augstskolas bibliotēka, Gāliņciema 
bibliotēka, Pārventas bibliotēka, Mūzikas bibliotēka Ventspils Mūzikas vidusskolas un koncertzāles “Latvija” ēkā un ārējās apkalpošanas 
punkts Ventspils slimnīcā. 

Iestādes darbībai 2021. gadā kopumā izlietoti līdzekļi 2,09 milj. EUR apmērā.

 8.3. KULTŪRA
Kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 2021. gadā izlietoti 6,87 milj. EUR jeb 11% no pašvaldības 
kopbudžeta izdevumiem.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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VENTSPILS MUZEJS 

Ventspils muzejam ir šādas struktūrvienības: Livonijas ordeņa pils, Piejūras brīvdabas muzejs, Amatu māja un Herberta Dorbes memoriālais 
muzejs. 

Viens no Ventspils muzeja darbības virzieniem ir pētīt Ventspils pilsētas, Ventspils novada un Baltijas jūras Kurzemes piekrastes vēsturi un 
publicēt veiktos zinātniskos pētījumus, izdod zinātniskos rakstu krājumus, prospektus, katalogus un citus informatīvus un reklāmas 
izdevumus, kā arī apzināt un popularizēt Ziemeļkurzemes amatniecības un lietišķās mākslas nozari, sniegt atbalstu šīs nozares darbībai, 
radīt saistošus piedāvājumus tūristiem un aktīvu kultūras dzīvi tūristiem un Ventspils iedzīvotājiem.

Ventspils muzeja darbības nodrošināšanai 2021.gadā kopumā izlietoti līdzekļi 2,42 milj. EUR apmērā.

Galvenie notikumi un realizētie investīciju projekti 2021. gadā

Covid-19 infekcijas izplatības noteiktie ierobežojumi ir negatīvi ietekmējuši Ventspils muzeja ieņēmumus un apmeklējumu, Ventspils 
muzejs apmeklētājiem bija slēgts no 2021. gada 1. janvāra līdz 9. jūnijam. Ventspils muzeju 2021. gadā apmeklēja vairāk kā 85 tūkst. 
apmeklētāji, kas ir par 16% jeb 16 tūkst. apmeklētājiem mazāk nekā 2020. gada attiecīgajā periodā.

Ventspils muzejā un tās struktūrvienībās nozīmīgu daļu veido izglītojošais darbs gan ar skolu jauniešiem, gan pieaugušo auditoriju. Kopš 
2018. gada iestāde iesaistījusies Latvijas projektā “Skolas soma”, kā ietvaros regulāri tiek apmeklētas muzeja izglītojošās programmas. 
2021. gadā Ventspils muzejs piedāvāja daudzveidīgas muzejpedagoģiskās programmas gan klātienē, gan attālināti – kopumā iestādes 
struktūrvienībās notikušas vairāk kā 200 nodarbības, kurā darbojušies aptuveni 6 tūkst. interesenti. Savukārt projekta “Ventspils Hronika” 
ietvaros Ventspils muzejs fotomateriālu kolekcijā ievadījis un aprakstījis 690 fotoattēlus, projekta ietvaros kopā jau ievadītas un apstrādātas 
vairāk kā 26 tūkst. vienības.

2021. gadā Ventspils muzejs restaurējis 281 objektu, kā piemēram, Puzes Lejaskroga kapsētas arheoloģisko materiālu, H.Dorbes muzeja 
griestu lampu, Zvejas kuģa lukturi, kas pielāgots pieslēgšanai elektrībai un citi objekti. Kā arī sniegti restaurācijas pakalpojumi Kuldīgas 
Novada muzejam, restaurējot muzeja senlietas. Savukārt Zinātniski pētnieciskā darba jomā Ventspils muzejs 2021. gada strādāja pie prof. 
E.Oberlendera rakstu krājuma “Pētījumi Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturē”, lai sagatavotu to saturiskai rediģēšanai un grāmatas 
iespiešanai. Šajā rakstu krājumā ietverti 10 raksti, kas veltīti Kurzemes un Zemgales vēsturei, tās politiskajiem un sociālajiem aspektiem, 
hercogistes vietai kopējā Eiropas 16. - 18. gs. vēsturē.

Ventspils muzejs 2021.gadā guva Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalstu projekta “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un popularizācija” realizācijai. Turpinājās darbs pie projekta “Igaunijas – Latvijas kopīgais militārais mantojums” 
īstenošanas, kā ietvaros 2021.gadā tika atjaunots bijušās PSRS armijas jūras krasta artilērijas 46.krasta baterijas komandpunkta ar 
ugunkoriģēšanas tornis un tā teritorijas labiekārtošana. 

Turpinājās darbs pie projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība” īstenošanas. Šī projekta ietvaros plānota jaunas multifunkcionālās ēkas būvniecība Piejūras brīvdabas 
muzejā, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu un ilgtspējīgu apstākļu nodrošināšanu Piejūras brīvdabas muzeja kolekcijām, tai  
skaitā, nodrošinot atbilstošus krājuma glabāšanas, restaurācijas un izpētes apstākļus, un vienlaicīgi radot modernas izglītojošas un 
izklaidējošas funkcijas visplašāko apmeklētāju interešu apmierināšanai.

2021. gadā noslēdzās divu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda aktivitātes projekti “Laivu nojumes būvniecība Ventspils 
piejūras brīvdabas muzejā” un “Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: Piejūras brīvdabas muzeja 
zvejas laivu kolekcijas restaurācija”.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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KULTŪRAS CENTRS

Kultūras centra galvenais mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Ventspilī, kā arī mākslinieciskās jaunrades veicināšana 
un nodrošināšana. 2021. gadā Kultūras centrs turpināja darbu, lai Ventspils pilsētā nodrošinātu daudzveidīgu, iedzīvotāju interesēm 
atbilstošu kultūras dzīvi, ņemot vērā dažādās mērķauditorijas.

Galvenie notikumi 2021. gadā

2021. gadā pavisam kopā notikuši 198 dažādi Kultūras centra organizētie pasākumi, kurus apmeklējuši 170 tūkst. apmeklētāji. Bērnu 
pilsētiņā, Bērnu parkā „Fantāzija” un citās vietās Ventspils pilsētā tika noorganizēts 21 pasākums bērniem, kurus kopumā apmeklēja ap 4,5 
tūkst. apmeklētāju. Kultūras centrs noorganizēja 28 dažādus koncertus, kuros uzstājās gan Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi, gan 
profesionāli mūziķi, piesaistot ap 6,5 tūkst. apmeklētājus.

2021. gadā koru, tautas deju kolektīvu, mūsdienu deju kolektīvu, pūtēju orķestru, folkloras, vokālās mūzikas, popmūzikas, instru-
mentālās/vokāli instrumentālās mūzikas, amatierteātru, tautas lietišķās mākslas nozarēs darbojās 52 kolektīvi, apvienojot vairāk kā tūkstots 
dalībniekus. 2021. gadā klātienē un tiešsaistē ir notikuši 10 amatiermākslas koncerti un 5 Ventspils teātra izrādes, kuri kopā piesaistījuši 
vairāk kā 10 tūkst. apmeklētāju uzmanību, kā arī realizēti 10 izbraukuma koncerti.

Tika radīts jauns raidījumu cikls par godu Ventspils teātra 75 gadu jubilejai - trīs raidījumos Ventspils teātra bijušie un esošie dalībnieki 
dalījās pieredzē un atmiņu stāstos. Vairāki amatiermākslas kolektīvi piedalījās ”Tautas tērpu centra SENĀ KLĒTS” un biedrības “Mans 
tautastērps” organizētajā tautas tērpu virtuālajā gājienā. Savukārt vokālais ansamblis “Mazā prinča planētas” kopā ar Latvijas labākajiem 
jauniešu vokālajiem ansambļiem piedalījās Andra Sējāna dziesmas “Ai, tu, mana brāļa sēta” videoklipa izveidē. 

2021. gadā Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu dalībnieki piedaloties konkursos ieguvuši godalgotas vietas – popstudijas “Jūras 
akmentiņi” ieguva vairākus Grand Prix un 1. vietas piedaloties attālinātos konkursos, piemēram, VII  Starptautiskajā  „I T – T V”  konkursā 
„ТАЛАНТ – 2 0 2 1”, VI Starptautiskajā mākslas konkursā - festivālā “Zelta drakons”, V Starptautiskajā mākslas festivālā “AMERICA'S TALENTS” 
un citos konkursos, savukārt vokālo ansambļu “Cita planēta” un “Mazā prinča planētas” dalībnieki un mākslinieciskās vadītājas piedalījās XII 
Starptautiskajā konkursā “Talsi uzdod toni 2021” un ieguva Grand Prix, 1. un 2. vietas, kā arī Labākā pedagoga titulu.

2021. gadā turpinājusies sadarbība ar Nacionālo kultūras biedrību asociāciju, organizējot tradicionālos svētkus, kā Ukraiņu kultūras dienas 
un Krievu kultūras dienas. 

Valstī izsludināto ierobežojuma dēļ netika organizēti Pārventas svētki, bet, lai radītu svētku sajūtu 14. un 15.maijā tika veidota lāzeru un 
gaismu instalācija bija redzama uz Ventspils 3. vidusskolas ēkas fasādes un tuvējā apkārtnē. Abus vakarus lāzeru instalācija tika atkārtota ik 
pa 20 minūtēm, tādējādi publikai mainoties un neradot pulcēšanos, to kopumā varēja vērot ap 6 tūkst. interesentiem. 

Tāpat 2021. gada katru maija piektdienas vakaru, pie kādas no Ventspils pilsētas strūklakām varēja vērot jaunu projektu “Strūklaku strīms”, 
kurā piedalījās Latvijā zināmi mūziķi. Šī projekta norisei varēja sekot līdz gan klātienē, gan tiešsaistē - tiešsaistē visus četrus maija “Stūklaku 
strīmus” noskatījušies ap 22 tūkst. lietotāju, savukārt klātienē “Strūklaku strīms” piesaistīja ap 1,5 tūkst. interesentiem.

Ņemot vērā valstī noteiktos un mainīgos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai izsludinātos epidemioloģiskos noteikumus, iespēju 
robežās tika realizēti visi lielie brīvdabas  pasākumi – motobraucēju salidojums “Kurland Bike Meet”, Jūras svētki, Pilsētas svētki un 
piektdienas vakara pastaiga. Tradicionālais motobraucēju salidojums “Kurland Bike Meet” pulcēja aptuveni 2,5 tūkst. braucēju. Savukārt 
Jūras svētku tradicionālā svētku programma daļēji atgriezās Ostas ielas promenādē, tomēr pamatnorises tika organizētas Reņķa dārzā.

Gada lielākais notikums – Pilsētas svētki notika Lielajā laukumā, tuvējā Kuldīgas ielas posmā un Reņķa dārzā, kā arī vairākās citās vietās 

bērnu pilsētiņās un citās vietās. Svētku noslēguma programmas dažādām mērķauditorijām notika Reņķa dārzā (ar tiešraidi Lielajā laukumā). 
Uguņošana tika organizēta no trīs vietām pilsētā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats

Kultūras centra 2021. gada darbību ietekmēja valstī noteiktā ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.
No 2021. gada 1. februāra līdz 11. jūnijam un no 21. oktobra līdz 14. novembrim Kultūras centra telpās nenotika un netika 
organizēti publiskie pasākumi, un iespēju robežās Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi strādāja attālināti, kā arī individuāli, 
izmantojot saziņai video zvanus, bet klātienē, brīvā dabā mēģinājumi atsākās 7.aprīlī.  
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SIA „KURZEMES FILHARMONIJA”

Lai attīstītu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu un nodrošinātu tās pieejamību ne tikai Ventspilī, bet arī Latvijā un aiz Latvijas 
robežām, teātra nama „Jūras vārti” un akustiskās koncertzāles “Latvija” darbību nodrošina pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība

Galvenie notikumi 2021. gadā

Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā, SIA “Kur -
ja” darbība tika būtiski ierobežota. Līdz jūnija beigām Sabiedrības organizētie pasākumi notikuši performanču, tiešraižu vai viens pret viens 
formātā. Nosacījumi kultūras pasākumu organizēšanai tika mīkstināti sākot ar 15. jūniju, līdz ar to koncertzāles “Latvija” un teātra nama 
“Jūras vārti” darbība netika pārtraukta ne uz mirkli. Meklējot aizvien jaunus risinājumus, abu kultūras telpu radošās komandas ir spējušas ne 
vien nodrošināt kultūras procesu nepārtrauktību, bet arī sniegt ventspilniekiem neaizmirstamas emocijas un pieredzi.

2021. gadā kopā notika 66 pasākumi, kurus apmeklējuši ap 12 tūkst. apmeklētāji. Notikušas 13 teātra izrādes, 23 dažāda žanra mūzikas 
koncerti, 9 izstādes un 4 kamerkora un kamerorķestra “Ventspils” koncerti, 4 Ventspils bigbenda koncerti, kā arī citi telpu nomas pasākumi.

Koncertzāles “Latvija” repertuāru veido pieprasītāko pašmāju mūziķu priekšnesumi, kā arī ekskluzīvi un pirmreizīgi ārvalstu mākslinieku 
koncerti, iekļaujot plaša spektra akadēmiskās mūzikas, kamermūzikas, populārās mūzikas, kā arī starpžanru projektus. Koncertzālē 
muzikālo piedāvājumu īpašu padara divu pasaules mērogā unikālu mūzikas instrumentu izmantojums. Koncertzālē “Latvija” skan gan 
Vācijas ērģeļu būvniecības uzņēmuma “Johannes Klais Orgelbau” stabuļu ērģeles, gan pasaulē lielākās latviešu izcelsmes klavierbūvnieka 

 – 
jauktais koris ”Ventspils”, Ventspils Kamerorķestris un Ventspils bigbends. 

Lai veicinātu profesionālās skatuves mākslas pieejamību reģionā un piedāvātu iedzīvotājiem iespēju sekot līdzi šīs jomas aktualitātēm, 
teātra namā „Jūras vārti” regulāri tiek organizētas visu Latvijas profesionālo teātru viesizrādes, kā piemēram, 2021. gadā pie ventspilniekiem 
viesojās Ģertrūdes ielas teātris ar izrādēm ”Nasing spešal” un ”Malkas ceļi”, Latvijas Nacionālais teātris ar izrādi ”Puika, kurš redzēja tumsā”, 
Dailes teātris ar izrādi ”Elpa”, Liepājas teātris ar muzikālu izrādi ”Laternu stundā” u.c.

Sadarbībā ar starptautisko laikmetīgās dejas mākslas festivālu “Laiks dejot 2021” tika realizēts vērienīgs projekts – ”Laikmetīgās dejas 
mākslas rezidence”.

Pielāgojoties apstākļiem, kas nepieļāva izstāžu apmeklējumu klātienē, teātra nams “Jūras vārti” piedāvāja iepriekš nepraktizētu pieeju 
mākslas darbu eksponēšanu teātra nama logos - Karlīnes un Loču ielā. Tādā veidā bija skatāma Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 
sagatavotās starptautiskā glezniecības simpozija “Silva Linarte” dalībnieku un gleznotājas Silvas Linartes mākslas darbu ekspozīcijas, kā arī 
latviešu mākslinieka, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Kaspara Zariņa darbu izstāde “Viss ir legāli”.  Savukārt, pārējās izstādes, kas tika 
izvietotas teātra nama telpās, bija vērojamas virtuāli – “Jūras vārtu” sociālo tīklu kontos.

Augusta izskaņā pilnā apmērā tika organizēta ventspilnieku iecienītā Piektdienas vakara pastaiga, piedāvājot dažāda rakstura pasākumus 
dažādās pilsētas vietās. Nākamās dienas vakarā tika organizēta arī tradicionālā “Senā uguns nakts” Staldzenes stāvkrastā.

Svētku egļu iedegšanas pasākums tika realizēts, izmantojot gaismu instalāciju ar teatrālu performanci, kas bija izvietota Lielajā laukumā 
blakus centrālajai eglei. 

 

“Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”. Kultūras projektu konkursā 2021. gadā atbalstīts 21 projekts 
kopumā 26 tūkst. EUR apmērā.

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas kultūras projektu konkursā tika atbalstīti 13 projekti kopumā
12 tūkst. EUR apmērā. Turpretim Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu apakšprogrammā “Atbalsts 
Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” atbalstīti 3 projekti kopumā 1,3 tūkst. EUR apmērā.
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Koncertzāles ”Latvija” 2021. gada sezona iesākās ar scenogrāfa Reiņa Suhanova iekārtotu telpu gaidīšanai - performanci “Nekas nav drošs, 
kad tevis nav”, kur piestāja garāmgājēji un kurā varēja paviesoties virtuāli. Performancē ar priekšnesumu uzstājās pasaulslavenā vijolniece 
Kristīne Balanas un aktieris Gundars Āboliņš. 

2021. gada jūlijā ar vairākiem spilgtiem notikumiem tika atzīmēta koncertzāles “Latvija” divu gadu jubileja „Otrs”. Divdaļīgā mūzikas un 
skatuves mākslas pieredzējumā “Apollons. Mūszu direkcija” ikvienam jubilejas viesim bija iespēja piedzīvot gan pazīstamu, dažādu 
skatuves mākslas žanru pārstāvošu mākslinieku performances, gan būt klāt Igora Stravinska baleta “Apollons” jauniestudējumā.

Vasaras nogalē Ventspilī koncertēja pazīstamās izdevniecības “Erased Tapes” pārstāvētie mūziķi – dziedātāja Hatis Noit, mūziķis un dziesmu 
autors Daglass Dērs, kā arī pianists Ļubomirs Meļņiks. Savukārt, rudens - ziemas sezonā koncertzālē ”Latvija” notika koncerti, kuros uzstājās 
mākslinieki gan no Latvijas, gan no ārzemēm. 

u, 
atbalstot oriģinālu koncertprogrammu veidošanu sadarbībā ar profesionāliem solistiem. 2021. gadā kamerkora un kamerorķestra 
mākslinieciskais vadītājs un diriģents Aigars Meri sagatavoja 3 jaunas oriģinālprogrammas, kas atspoguļoja gan latviešu, gan pasaules 
mūzikas komponistu daiļradi. Ventspils Kamerorķestris ir Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu un pasniedzēju orķestris, kuru 
meistarības celšanai tiek pieaicināti profesionāli mūziķi no Latvijas Nacionālās operas orķestra, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vai 
Liepājas Simfoniskā orķestra. 

2021. gadā Ventspils Bigbends Renāra Lāča vadībā turpināja priecēt gan ventspilniekus, gan pilsētas viesus. Kolektīvs sagatavoja 3 
programmas, kas tika veidotas sadarbībā ar Latvijas solistiem un izpildītājmāksliniekiem. Tāpat koncertzālē ”Latvija” turpinājās nu jau par 
tradīciju kļuvusī koncertsērija "Džems ar Ventspils bigbendu”.

 8.4. SOCIĀLAIS ATBALSTS 
Sociālās palīdzības funkciju nodrošina pašvaldības iestāde „Ventspils Sociālais dienests” un tās struktūrvienības: Sociālās palīdzības nodaļa 
(Raiņa ielā 10), Sociālā dienesta pieņemšanas punkts Pārventā (Talsu ielā 39) un Ventspils sociālās aprūpes nams (turpmāk - SAN) „Selga”.

2021. gadā kopumā sociālajam atbalstam novirzīti 5,22 milj. EUR jeb 8 % no budžeta izdevumiem. 

PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Kopumā Ventspils valstspilsētas pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem nodrošina 41 dažādu sociālo pabalstu un 12 sociālos pakalpojumus. 
Sociālo palīdzību 2021. gadā saņēmuši 8,6 tūkst. pilsētas iedzīvotāji, un šim mērķim 2021. gadā izlietoti 2,16 milj. EUR jeb 41 % no kopējiem 
sociālajai nozarei paredzētajiem līdzekļiem.

Būtiskākais par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem:
Ventspils pilsētas Sociālais dienests 2021.gadā turpināja divu nozīmīgu projektu realizāciju: 

    1. Ar 2021. gada 1. martu atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš” uzsāka savu darbību jaunajās telpās Kuldīgas ielā 
4, Ventspilī, kuras izveidotas projekta “Deinstuticionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” ietvaros. Atbalsta centra 
“Cimdiņš” bērniem, jauniešiem un pilngadīgām personām ar īpašām vajadzībām ir iespējas saņemt psiholoģisku, izglītojošu, medicīnisku, sociālu 
un informatīvu atbalstu, kā arī sociālos un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.

   2. Savukārt, lai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuriem nav iespējams dzīvot ģimenē, radītu tādus sadzīves apstākļus, kas būtu 
maksimāli pietuvināti dzīvei ģimeniskā vidē, Skroderu ielā 13, Ventspilī, tiks izveidoti divi dzīvokļi, lai katrā no tiem varētu dzīvot ne vairāk kā seši 
bērni. Pašlaik bērniem, kuriem nav iespējams dzīvot ģimenē, tiek nodrošināta aprūpe Ventspils SAN “Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā, kurā 
pašreizējie apstākļi diemžēl neatbilst bērnu ģimeniskai videi pietuvinātam aprūpes modelim, jo bērni dzīvo kopmītnes tipa apstākļos.
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Ventspils Sociālais dienests arī 2021. gadā turpināja sociālo pabalstu izmaksu un pakalpojumu nodrošināšanu:  

Pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2021. gadā kopumā izlietoti 217 tūkst. EUR, pabalstu saņēmuši 515 
iedzīvotāji. Izdevumi garantētā minimālā ienākuma pabalstam, salīdzinot ar 2020.gadu, pieauguši par 124,5 tūkst. EUR, kas saistīts 
ar izmaiņām pabalsta apmērā no 2021. gada 1. janvāra (līdz 2020. gada 31. decembrim bija 64 EUR par personu mēnesī, savukārt no
2021. gada 1. janvāra noteikts 109 EUR/mēn. mājsaimniecības pirmajai personai, bet 79 EUR/mēn. katrai nākamajai personai).

Saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” noteikto kārtību, iedzīvotājiem tiek sniegts materiāls atbalsts ar mājokļa 
lietošanu saistīto izdevumu  segšanai - siltumenerģijas apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģijas, ūdens, dabasgāzes, 
kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšanai, sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu 

 starp 
jauno mājokļa pabalsta apmēru (izmaiņas spēkā no 2021. gada 1. jūlija) un iepriekšējā mājokļa pabalsta apmēru, Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības dome 2021. gada 28. oktobrī pieņēma saistošo noteikumus  “Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai”. 
Kopsummā dzīvokļa pabalstiem 2021. gadā izlietots 201 tūkst. EUR jeb 9% no kopējiem sociālai palīdzībai un sociāliem pakalpojumiem 
izlietotajiem līdzekļiem. Atbalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanai 2021. gadā ir saņēmušas vairāk kā 1,6 tūkst. 
personas jeb aptuveni 1,2 tūkst. ģimenes.

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības izraisītās sekas, pensionāriem, personām ar invaliditāti, apgādnieka zaudējuma pensijas 
saņēmēji, kā arī personām, kuras kopš 2020. gada 9. novembra bija zaudējušas darbu un ir ieguvušas bezdarbnieka statusu, kā arī 
personas, kuru pensijas vai bezdarbnieku pabalsta apmērs nepārsniedza 384 EUR, tika izmaksāts vienreizējs pabalsts 50 EUR apmērā. 
Kopumā šo pabalstu saņēma vairāk kā 6 tūkst. personas un šim mērķim izlietoti 306,6 tūkst. EUR, t.i. 14% no kopējiem sociālajai palīdzībai 
un sociālajiem pakalpojumiem izlietotajiem līdzekļiem.

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, kā arī pabalsti Lieldienās un Ziemassvētkos. Sadarbībā ar Rīgas Samariešu apvienību turpināta mājas neatliekamā 
izsaukuma un aprūpes dienesta „Drošības poga” darbība. Šiem pabalstiem 2021. gadā izlietoti 650 tūkst. EUR, t.i. 30% no kopējiem 
sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem izlietotajiem līdzekļiem.

Pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 2021. gadā 
izlietoti 414 tūkst. EUR, t.sk. būtiskākie: bērna piedzimšanas pabalsts, ēdināšana izglītības iestādēs, maznodrošināto jauniešu izglītības 
atbalsta fonds un mācību maksa Ventspils Mūzikas vidusskolā, pabalsts mācību gada uzsākšanai un 9., 12. klašu absolventiem, vienreizējs 
un ikmēneša pabalsts bāreņiem sasniedzot pilngadību, pabalsti Lieldienās, Mātes dienā un Ziemassvētkos. Turpināta sadarbība ar 
nevalstiskajām organizācijām - atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”, krīzes centru ģimenēm ar 
bērniem „Paspārne” u.c. 

apmērā sniegta Politiski represēto apvienībai, Pensionāru kopai „Ventspils liedags”, Invalīdu biedrībai, Nedzirdīgo biedrībai, Neredzīgo 
biedrībai, Latvijas Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociācijas Ventspils nodaļai, biedrībai „Diakonijas centrs Ventspilī”, šļirču apmaiņas 
punktam, biedrībai “Pērļu pasaule”, biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts”, biedrībai “Piecas izaugsmes formulas”, nodibinājumam ”Ventspils 
lībiešu apvienība “Rānda””, biedrībai “Integrācijas inkubators”.

Sociālais dienests nodrošina specializētā autotransporta pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām: bērnu nokļūšanai skolā vai 
pirmsskolas izglītības iestādē, medicīnas, sporta un kultūras iestādē, kā arī pieaugušo iedzīvotāju nokļūšanai dažādās iestādēs un 
pasākumos, 2021. gadā šo pakalpojumu izmantojušas 166 personas.

2021. gadā, turpinoties Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem, Sociālais dienests darbu turpināja organizēt epidemioloģiski 
drošā vidē, nodrošinot iedzīvotājiem līdzšinējos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Pandēmijas ietekmē vērojams jaunu 
Sociālā dienesta klientu pieplūdums.

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 32 personas ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem saņēmušas dažādu speciālistu – 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmuši bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki. 
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VENTSPILS SOCIĀLĀS APRŪPES NAMS „SELGA”

Ventspils SAN „Selga” tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija 143 pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā arī 20 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek 
nodrošināta dzīvesvieta, audzināšana, sociālā rehabilitācija un psiholoģiskais atbalsts. 

2021. gadā SAN “Selga” pabeigts 3. stāva gaiteņa, viesistabas un astoņu istabiņu kosmētiskais remonts, kas pēc remonta tika 
aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasību izpildi Covid-19 infekcijas izplatības laikā, 
SAN “Selga” tiek veikti pastiprināti dezinfekcijas pasākumi. Iemītniekiem ikdienā tiek piedāvāti kapelāna pakalpojumi, kas sniedz 
garīgo un emocionālo atbalstu pansionāta iemītniekiem, bērnu nama audzēkņiem, kā arī iestādes darbiniekiem. Iestādes 
uzturēšanas izdevumiem 2021. gadā izlietoti 1,20 milj. EUR.

KOMUNĀLĀ PĀRVALDE

Pilsētas komunālās saimniecības uzturēšanai un infrastruktūras attīstībai 2021. gadā kopumā tika izlietoti 15,51 milj. EUR. No 
tiem 70% jeb 10,90 milj. EUR novirzīti Ventspils pilsētas infrastruktūras attīstības programmas, t.sk., projektu ar piesaistīto 

 
darbības nodrošināšanai un pārējiem pasākumiem (skat. 10. tabulu).

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. 

Bāriņtiesā 2021. gadā nodibināta aizbildnība pār desmit bērniem, tiesā apstiprināta divu bērnu adopcija, audžuģimenēs ievietoti 
3 bērni, 8 bērni atrodas aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, divpadsmit vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības uz trīspadsmit 
bērniem, 9 vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības uz trīspadsmit bērniem, vienai personai atjaunotas 
pārtrauktās aizgādības tiesības uz vienu bērnu.

 8.5. TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
Nozarei 2021. gadā kopumā tika novirzīti 16,58 milj. EUR jeb 26 % no pašvaldības budžeta izdevumiem. Komunālās saimniecības 
uzturēšanu un infrastruktūras attīstību pašvaldībā nodrošina pašvaldības iestāde „Ventspils Komunālā pārvalde”, savukārt pašvaldības 
iestādes “Ventspils osta” mērķis ir nodrošināt Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo īpašumu pārvaldīšanu, 
pārraudzību, efektīvu un pašvaldības interesēm atbilstošu izmantošanu, veikt atsavināšanas procesu, kā arī Ventspils brīvostas pārvaldei 
valdījumā nodotās mantas pārraudzību pašvaldības interesēs.  Par būvniecības nozari pilsētā atbildīga ir Ventspils domes administrācijas 
Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, kas pilnveido būvniecības stratēģiju un veic tās izpildes kontroli.

10. tabula
Datu avots: Ventspils domes administrācijas Finanšu nodaļa
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Galvenie notikumi un realizētie projekti 2021. gadā

•  Tika pabeigti Zinātnes un inovāciju centra būvniecības darbi. Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu, būvdarbi ēkai un teritorijas 
labiekārtojums bija jāpabeidz 2021. gada oktobrī un ekspluatācijā jānodod 2021. gada decembrī. Ņemot vērā būvnieka izpildes tempus 
un kvalitatīvo darba plānošanu sadarbībā ar pasūtītāju, objekts tika nodots ekspluatācijā teju 3 mēnešus ātrāk – 2021. gada septembrī, ar 
gandrīz 200 tūkst. EUR ekonomiju pret sākotnēji noslēgto līguma summu. 2021. gada otrajā pusē un 2022. gada pirmajā pusē tiek veikta 
centra aprīkošana ar mēbelēm un interaktīvajiem stendiem. Plānots, ka Zinātnes centrs durvis apmeklētajiem vērs 2022. gada vasarā, 
savukārt Inovāciju centrā ir paredzētas un jau tiek nomātas telpas jauno uzņēmēju piesaistei un jaunu darbavietu radīšanai.

•  2021. gada rudenī Ventspils pludmales liedaga daļā tika uzsākti pirmie būvniecības darbi piekrastes dabas vērtību saglabāšanai Ventspils 
pilsētas pludmalē, pilnveidojot atpūtas zonas infrastruktūru. Darbus plānots pabeigt līdz 2022. gada jūnijam, projekta ietvaros veicot šādus 
darbus:
-  Jauna, energoefektīva LED apgaismojuma izbūve pludmales liedaga daļā – visā Zilā karoga pludmalē no Dienvidu mola līdz Sērfotāju zonai,           
   izbūvējot 44 jaunas, energoefektīvas LED apgaismojuma laternas pie ieejām Nr. 2, Nr. 4 un Nr. 6;
-  Pie centrālas ieejas tiks izveidots informatīvs tablo, kas digitālajā displejā atainos gaisa un jūras ūdens temperatūru;
-  Infrastruktūras atjaunošana un gājēju celiņa koka laipu izbūve pie Dienvidu mola skatu torņa (Olimpiskā uguns aizdegšanas vietas pacelšana);
-  Jauna papildus atpūtas soliņa un atkritumu urnu izvietošana pludmalē

•   2021. gada rudenī Staldzenes rajonā tika uzsākti pirmie būvniecības darbi dabas vērtību saglabāšanai un tūrisma pakalpojuma piedāvājuma 
paplašināšanai, nodrošinot Staldzenes stāvkrasta pieejamību un infrastruktūras pilnveidošanu. Darbus plānots pabeigt līdz 2022. gada vidum, 
projekta ietvaros veicot šādus darbus:
 -  Pie Staldzenes pludmales esošā stāvlaukuma paplašināšana no 38 uz 56 vietām automašīnu stāvvietām, apgaismojuma ierīkošana, jaunas,  
    lēzenākas un drošākas pieejas izbūve līdz jūrai 75 m garuma posmā pa koka celiņu, likvidējot vecas kāpnes pie stāvkrasta. Veco pieeju līdz  
   stāvkrastam pārveidojot par skatu laukumu
-  Divu veloceliņu posmu izbūve, kopumā 2,3 km garumā, ar asfaltbetona segumu – Bangu ielā no Talsu ielas līdz esošajam veloceliņam un no  
   Staldzenes centra līdz galam, lai zvejnieki un glābšanas dienests varētu ērtāk piekļūt jūrai;
-  Jaunupes ielas grants seguma izbūve 0,7 km garumā no Staldzenes ielas līdz galam, lai zvejnieki un glābšanas dienests varētu ērtāk piekļūt
    jūrai.

   2020. gada beigās uzsākts darbs pie būvprojekta izstrādes vēsturiskās, 1797. gadā celtās ēkas Tirgus ielā 5 pārbūves, lai tuvāko gadu laikā 
veiktu ēkas atjaunošanu un teritorijas pārbūvi, labiekārtošanu. Nākotnē šo ēku tiek plānots izveidot par modernu un mūsdienīgu biroja ēku, 
kurā tiks radītas vairāk nekā 20 jaunas darba vietas Ventspilī. Būvprojekta izstrādes darbi norisināsies līdz 2022. gada otrajam ceturksnim, kā arī 

   Lai arī pabeigta un Lielajā laukumā atklāta Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju, 2021. gadā tika turpināti šīs ēkas 
pilnveidošanas un drošības sistēmu uzlabošanas darbi.

2021. gadā uzsvars tika likts uz ielu un iekšpagalmu pārbūves un labiekārtošanas darbiem. Kā nozīmīgākie un būtiskākie paveiktie darbi 
jānorāda: 
-  Ielu seguma pārbūves un atjaunošanas darbi Bangu, Jūras, Pērkoņu, Lāčplēša un Puķu ielu posmos, kā arī izbūvēti stāvlaukumi Zvanu  
    ielā un Talsu ielā pie Ventspils Briežu dārza.
-  Iekšpagalmu pārbūves un atjaunošanas darbi Celtnieku, P.Stradiņa, Usmas, Brīvības un J.Poruka ielas iekškvartālos, bērnu rotaļu laukuma   

 vai to   
    projektēšanas darbiem.
-  Reņķa dārzā, pie Strēlnieku ielas, veikta tiltiņa atjaunošana.
-  Katru gadu pakāpeniska gājēju pāreju izgaismošana.
-  Apgaismojuma uzlabojumi dažādās ielās, iekšpagalmos, parkos un skvēros.
-  Papildināta un uzlabota esošā laivu nolaišanas vieta Ventas upē, izbūvējot papildus 2 jaunas laivu nobrauktuves, pontonu un grantētu  
    nobrauktuvi gumijas laivām.
-  Ik gadu tiek turpināta Slēpošanas kalna būvniecība Ganību ielā 160A, to paplašinot un stiprinot ar grunts, zemes un citu birstošu  
   materiālu, kas iegūti no Ventspils pilsētas ielu un citu objektu būvniecības darbiem. Kopumā kalnā 2021. gadā ievests
   14,9 tūkst.  m3 šādu materiālu.

u 
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai par kopējo summu 445 tūkst. EUR apmērā.

a izlietojums 
dažādiem pilsētas teritorijas uzturēšanas darbiem.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats

Galvenie notikumi un realizētie projekti 2021. gadā
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un kvalitatīvo darba plānošanu sadarbībā ar pasūtītāju, objekts tika nodots ekspluatācijā teju 3 mēnešus ātrāk – 2021. gada septembrī, ar 
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savukārt Inovāciju centrā ir paredzētas un jau tiek nomātas telpas jauno uzņēmēju piesaistei un jaunu darbavietu radīšanai.
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-  Jaunupes ielas grants seguma izbūve 0,7 km garumā no Staldzenes ielas līdz galam, lai zvejnieki un glābšanas dienests varētu ērtāk piekļūt
    jūrai.

   2020. gada beigās uzsākts darbs pie būvprojekta izstrādes vēsturiskās, 1797. gadā celtās ēkas Tirgus ielā 5 pārbūves, lai tuvāko gadu laikā 
veiktu ēkas atjaunošanu un teritorijas pārbūvi, labiekārtošanu. Nākotnē šo ēku tiek plānots izveidot par modernu un mūsdienīgu biroja ēku, 
kurā tiks radītas vairāk nekā 20 jaunas darba vietas Ventspilī. Būvprojekta izstrādes darbi norisināsies līdz 2022. gada otrajam ceturksnim, kā arī 

   Lai arī pabeigta un Lielajā laukumā atklāta Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju, 2021. gadā tika turpināti šīs ēkas 
pilnveidošanas un drošības sistēmu uzlabošanas darbi.

2021. gadā uzsvars tika likts uz ielu un iekšpagalmu pārbūves un labiekārtošanas darbiem. Kā nozīmīgākie un būtiskākie paveiktie darbi 
jānorāda: 
-  Ielu seguma pārbūves un atjaunošanas darbi Bangu, Jūras, Pērkoņu, Lāčplēša un Puķu ielu posmos, kā arī izbūvēti stāvlaukumi Zvanu  
    ielā un Talsu ielā pie Ventspils Briežu dārza.
-  Iekšpagalmu pārbūves un atjaunošanas darbi Celtnieku, P.Stradiņa, Usmas, Brīvības un J.Poruka ielas iekškvartālos, bērnu rotaļu laukuma   

 vai to   
    projektēšanas darbiem.
-  Reņķa dārzā, pie Strēlnieku ielas, veikta tiltiņa atjaunošana.
-  Katru gadu pakāpeniska gājēju pāreju izgaismošana.
-  Apgaismojuma uzlabojumi dažādās ielās, iekšpagalmos, parkos un skvēros.
-  Papildināta un uzlabota esošā laivu nolaišanas vieta Ventas upē, izbūvējot papildus 2 jaunas laivu nobrauktuves, pontonu un grantētu  
    nobrauktuvi gumijas laivām.
-  Ik gadu tiek turpināta Slēpošanas kalna būvniecība Ganību ielā 160A, to paplašinot un stiprinot ar grunts, zemes un citu birstošu  
   materiālu, kas iegūti no Ventspils pilsētas ielu un citu objektu būvniecības darbiem. Kopumā kalnā 2021. gadā ievests
   14,9 tūkst.  m3 šādu materiālu.

u 
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai par kopējo summu 445 tūkst. EUR apmērā.
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dažādiem pilsētas teritorijas uzturēšanas darbiem.
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11. tabula
Datu avots: Ventspils domes administrācijas Finanšu nodaļa

 8.6. VIDES AIZSARDZĪBA

apmērā. 

Pārskata periodā Vides uzraudzības nodaļa turpināja sadarbību ar valsts vides institūcijām, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, kas 
darbojas vides aizsardzības jomā. 

2021. gadā tika turpināta dažādu vides izglītības pasākumu organizēšana, kas ir viens no Zilā karoga kustības kritērijiem, sniedzot atbalsu 
Ventspils skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldes Vides izglītības 
metodisko apvienību un Vizuālās mākslas metodisko apvienību. Atbalsts sniegts arī Ventspils Ekoskolām – 4. vidusskolai, Pārventas 
pamatskolai, 1. pamatskolai un pirmsskolas izglītības iestādei ”Varavīksne”, kā arī 2. pamatskolai, kas saņēmusi pateicību no Latvijas Vides 
izglītības fonda. Pilsētas mēroga vides izglītības pasākumos ik gadu tiek iesaistīti līdz 300 skolēnu. Vides izglītības pasākumu izpildi
2021. gadā apgrūtināja Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumi.

Sadarbībā ar pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” jau otro gadu desmitu pēc kārtas tika īstenota lielgabarīta atkritumu 
savākšanas akcija. Šādu akciju organizēšana nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas pakalpojumu lielgabarīta atkritumu savākšanai, daļēji 
pasargājot piepilsētas apkārtni no piegružošanas. Ņemot vērā iedzīvotāju atsaucību, šādas akcijas tiek organizētas divas reizes gadā.

 8.7. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Pašvaldības policijas pamatuzdevums ir piedalīties sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzībā, operatīva rīcība jebkuru apdraudējumu 
gadījumā, iedzīvotāju izsaukumu apkalpošana, pilsētas saistošo noteikumu uzraudzība un kontrole, kā arī jaunradīto un labiekārtoto vides 
objektu apsekošana, uzraudzība, operatīva likumpārkāpēju aizturēšana un nodošana saukšanai pie atbildības kompetentām iestādēm. 

2021. gadā Pašvaldības policijas izdevumiem – sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai pilsētā, iedzīvotāju izsaukumu 
apkalpošanai, likumpārkāpēju aizturēšanai, saukšanai pie atbildības, pilsētas materiālo vērtību (parki, rotaļu laukumi, skvēri, piemiņas 
vietas un citi objekti) uzraudzībai – izlietoti 1,78 milj. EUR.

Jāatzīmē, ka Pašvaldības policijas darbu, tās rezultātus 2021. gadā būtiski ir ietekmējusi Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošana, kā 
rezultātā tika izsludināta ārkārtējā situācija valstī, t.sk., papildus noteiktās komandantstundas ieviešana trīs nedēļu garumā, 2021. gada 
oktobra beigās un novembra sākumā, kā arī izmaiņas administratīvās atbildības sistēmā, administratīvo sodu un administratīvo sodu 
piemērošanas procesā.

Pārskata perioda beigās sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Pašvaldības policijā strādāja 60 policisti, kas visu diennakti uzraudzību veica 
3 – 4 patruļgrupās un spēja nodrošināt iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanu notikumu vietā vidēji 3 – 5 minūšu laikā. Savukārt pludmalē 
peldsezonas laikā uzraudzību veica 10 glābēji, ikdienā 5 glābēji.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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 8.8. VESELĪBAS APRŪPE
Ventspils valstspilsētas pašvaldība, izprotot to, ka valsts līdzekļu daudzums veselības aprūpei ir nepietiekams, ik gadu piešķir ievērojamu 

” 
 

speciālistiem kā infektologs, nefrologs,  ginekologs – dzemdību speciālists, traumatologs,  ķirurgs, anesteziologs, endokrinologs, 
laboratorijas ārsts, oftomalogs, internists, pediatrs.

 SIA 
“Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” speciālistiem piešķīrusi četrus dienesta dzīvokļus.

2021. gadā sadarbībā ar Veselības ministriju un Nacionālās veselības dienestu sākotnēji Brīvības ielā 14, Ventspilī, bet vēlāk Lielā 
Dzirnavu ielā 14, Ventspilī, tika izveidots Covid-19 vakcinācijas centrs. 

Pašvaldības policija turpina prevenciju attiecībā uz administratīvo pārkāpumu sodiem, vēršot uzmanību uz audzinoša rakstura metodēm 
attiecībā pret pārkāpējiem, kuri savu vainu apzinās. 2021. gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājies par pārkāpumiem uzlikto 
naudas sodu un administratīvo pārkāpumu protokolu skaits, kas skaidrojams ar stingrāku epidemioloģisko noteikumu ieviešanu valstī un 
šo noteikumu pastiprinātu kontroli.

Arvien lielāku nozīmi kārtības uzturēšanā dod videonovērošanas sistēmas ieviešana Ventspils pilsētā, kas ietaupa laika resursus 
patruļdienesta darbā un dod iespēju nekavējoties reaģēt un novērst pārkāpumus, it sevišķi vietās, kur novērota tīša vides objektu 
bojāšana.

Sadarbībā ar izglītības iestādēm, Valsts policiju, bāriņtiesu, sociālo dienestu, sabiedriskajām organizācijām no 2011. gada Pašvaldības 
šējos gados, 

ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā un attālināto mācību procesu vispārizglītojošās 
mācību iestādēs.

Pašvaldības policijas darbinieki 2021. gadā ir nodrošinājuši sabiedrisko kārtību un drošību sporta sacensībās futbolā, basketbolā, hokejā, 
kā arī citos pasākumos, kas bija saistīti ar epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju. Ik 
gadu pieaug apsekojamo vides objektu skaits (parki, skvēri, rotaļu laukumi u.c.) ar ievērojamām materiālām vērtībām.

Pašvaldības policija ir atbildīga par pilsētas pludmales glābšanas dienesta darbu organizēšanu peldsezonas laikā. 2021. gadā pirms 

periodā no 15. maija līdz 15. septembrim, atpūtnieku drošību uz ūdens papildus nodrošināja arī regulāra patrulēšana ar motorlaivu.

2021.gadā Pašvaldības policija uzsāka projekta “Zivju resursu kontroles aprīkojuma papildināšana, pludmales drošības un aprīkojuma 
izveide, uzlabojot glābšanas posteņa ēkas infrastruktūru” realizāciju. Projekta ietvaros tiks veikta glābšanas stacijas ēkas Medņu ielā 42, 
Ventspilī infrastruktūras uzlabošana un nepieciešamā zivju resursu kontroles aprīkojuma papildināšana maluzvejniecības novēršanai.

Pašvaldības policija arvien aktīvāk iesaistās ūdens baseinu uzraudzībā pilsētas administratīvajā teritorijā, malu zvejniecības apkarošanā un 
zivju resursu saglabāšanā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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 8.9. TŪRISMS
Tūrisma nozares attīstības veicināšanas pasākumus Ventspilī nodrošina un īsteno Ventspils Tūrisma informācijas centrs, kura darbībai 
2021. gadā izlietoti līdzekļi 275 tūkst. EUR apmērā.

 8.10. INFORMĀCIJU UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS

Nolūkā sekmēt Ventspils valstspilsētas 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”.

Galvenie notikumi 2021. gadā
Būtiskākās Tūrisma informācijas centra aktivitātes 2021. gadā bijušas Ventspils pilsētas drukāto tūrisma materiālu izdošana, tūrisma 
informatīvo materiālu bezmaksas izplatīšana Ventspilī, Latvijā un ārvalstīs. Tirdzniecības tīklā Ventspilī izplatīti Tūrisma informācijas centra 
veidotie fotoattēlu kalendāri 2022. gadam. Izdotas un izplatītas Ventspils tūrisma 2021. gada pavasara, vasaras un rudens/ziemas avīzes 
ventspilnieku pasta kastītēs, Latvijas un Lietuvas laikrakstos. Turpināta Ventspils pilsētas tūrisma iespēju popularizēšana plašsaziņas līdzekļos, 
kā arī specializētos tūrisma izdevumos, drukātajos pilsētas tūrisma izdevumos, tūrisma uzņēmumu informācijas izvietošana Tūrisma 
informācijas centra birojā un izplatīšana citur Ventspilī, Latvijā un ārvalstīs. 2021. gadā tika pārraidīts Ventspils pilsētas tēla videoklips 
nacionālajā televīzijā.

Nolūkā popularizēt Ventspils pilsētu kā tūrisma galamērķi, Tūrisma informācijas centrs piedalījies dažādos Ventspils pilsētas pasākumos, kā arī 
Klaipēdas jūras svētkos.

Apmeklētākie tūrisma objekti Ventspils pilsētā 2021. gadā ir bijuši Piedzīvojumu parks „Lemberga hūte” (116 tūkst. apmeklētāji), Piejūras 
brīvdabas muzejs (58 tūkst. apmeklētāji), t.sk., Mazbānītis (40 tūkst. apmeklētāji), ekskursiju kuģītis „Hercogs Jēkabs” (32 tūkst. apmeklētāji), 
pludmales akvaparks (27  tūkst. apmeklētāji), Livonijas ordeņa pils (22 tūkst. apmeklētāji), Ūdens piedzīvojumu parks (12 tūkst. apmeklētāji).

VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS

Galvenie notikumi un investīcijas 2021. gadā
Jau kopš 2003. gada Ventspils Digitālais centrs sniedz konsultācijas un tehnisko palīdzību IKT jautājumos Ventspils domes administrācijai, 
pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un izglītības iestādēm – kopumā tiek apkalpotas ap 8 tūkst. datortehnikas un drukas iekārtu vienību, 
atbalstu nodrošinot ap 6 tūkst. lietotāju. 2021.gadā vairāk kā 4,5 tūkst. reižu sniegtas konsultācijas un palīdzība pašvaldības iestādēm un 
uzņēmumiem, atrisinātas tehniskas problēmas, kuru novēršana iestāžu vai uzņēmumu pašu spēkiem nebija iespējama. Latvijas publisko 
bibliotēku attīstības projekta ietvaros Ventspils Digitālais centrs veic Bibliotekāru atbalsta centra funkcijas – tiek īstenota visu Latvijas 822 
bibliotēku datoru atbalsta nodrošināšana. 2021.gadā atbalsta centrs apstrādāja vairāk kā 400 pieteikumus.

tas bibliotēkā, 
Tārgales ielā 4, Ventspilī. Interesentiem ir iespēja saņemt gan bezmaksas konsultācijas, gan interneta pieeju, gan dažādus biroja pakalpojumus. 
2021.gadā šos pakalpojumus iedzīvotāji un pilsētas viesi izmantoja vairāk kā 22 tūkst. reižu.

Ventspils Digitālais centrs nodrošina Ventspils pilsētas optiskā datu pārraides tīkla un tā pieslēguma darbību ar vairāk kā 3 900 km kabeļu optisko 
dzīslu kopgarumu, nodrošina arī pieslēgumu darbību centrālajiem valsts reģistriem, datu apmaiņu ar valsts nozīmes informatīvajām sistēmām, 
publiskā WiFi zonas darbību pilsētā, pilsētas vienotās videonovērošanas sistēmas darbību, IP telefonu centrāles darbību, pašvaldības iestāžu un 
kapitālsabiedrību serveru resursu izmitināšanu, pārvaldību un aizsardzību. Lai nodrošinātu jaunā mācību satura ieviešanu, 2021. gadā pabeigti 
būvdarbi optiskā datu pārraides tīkla atzaru izbūvei visās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs.
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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 (turpmāk - VPVKAC) pakalpojumu vadības 
sistēmas darbu. Pašlaik valstī darbojas 133 VPVKAC, nodrošinot VSAA, Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts 
zemes dienesta, Valsts darba inspekcijas u.c. pakalpojumu pieejamību 35 pašvaldībās. Ventspils Digitālā centra izveidotajā 
pakalpojumu vadības sistēmā līdz 2021. gada beigām ir reģistrēti vairāk kā 807 tūkst. VPVKAC sniegto pakalpojumu. 

2021. gada aprīlī noslēdzās projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” īstenošana, kā ietvaros modernizēta 
Ventspils valstspilsētas pašvaldības IKT infrastruktūra, uz tās bāzes izveidojot koplietošanas IKT infrastruktūru visu pašvaldību 
vajadzībām un paplašinot VPVKAC programmatūras funkcionalitāti, iekļaujot to nacionālajā IKT infrastruktūrā.

Digitālais centrs kopā ar Ventspils domes administrācijas un Ventspils Biznesa atbalsta centra pārstāvjiem piedalījās Eiropas komisijas 
izstrādātā programmā “Digital Cities Challenge”, kuras ietvaros tika izstrādāti papildinājumi, lai uzlabotu dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem, 
uzņēmumiem, darbiniekiem un uzņēmējiem, ietverot 92 pilsētu – programmas dalībnieču pieredzi un augsta līmeņa ekspertu ar 
starptautisku pieredzi rekomendācijas.

No 2015.gada Ventspils pilsētā ir uzsākta Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils vispārizglītojošo skolu 1. - 12. klašu 
skolēniem realizācija. Interešu izglītības nodarbībās iesaistīto dalībnieku skaits ir palielinājies no gandrīz 300 dalībniekiem (2015./2016. 
mācību gadā) līdz 670 dalībniekiem (2020./2021. mācību gadā). 

Šo Rīcības programmas 7 gadu realizācijas laikā ir izstrādātas kvalitatīvas mācību programmas, regulāri tās papildinot un aktualizējot, un 
normatīvā bāze, kā mācībspēki piesaistīti IKT jomas speciālisti, izveidota plaša, daudzveidīga un jauniešiem saistoša materiāli tehniskā bāze. 
Atgriezeniskās saites nodrošināšanai un vecāku informēšanai par mācību procesa rezultātiem ir ieviesta skolvadības sistēma “E-klase”, kurā 
tiek reģistrēti visi nodarbību apmeklējumi, ļaujot vecākiem sekot nodarbībās ietvertajām tēmām, bērna sekmju novērtējumam un 
sazināties ar pedagogiem. Visi mācību materiāli, piemēri, kā arī pašu skolēnu darbi ne tikai pedagogiem, bet arī bērniem un viņu vecākiem 
ir pieejami tālmācības platformā “Moodle”. Ir ieviesta mūsdienīga interešu izglītības nodarbībām atbilstoša vērtēšanas sistēma – gan 
ikdienas nodarbību vērtēšanai, gan aprakstošās e-liecības mācību gada beigās.

Papildus interešu izglītības nodarbībām tika realizētas arī vasaras nodarbības, nodarbības skolēniem mācību procesa ietvaros, viesojoties 
Ventspils Digitālajā centrā, kā arī piedāvātas radošās darbnīcas skolēniem no citām skolām. Ir izstrādātas 17 nodarbības dažādu prasmju 
apguvei ar robotu palīdzību pirmsskolas izglītības iestādēs. Ventspils Digitālais centrs nodrošina nodarbības uz vietas iestādēs. Nodarbību 
skaits bija mazāks kā iepriekšējos gadus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu dēļ.

2021. gada pavasarī skolēniem tradicionālo ekskursiju vietā tika piedāvāta radošo darbnīcu programma “Attālītis”, kā ietvaros varēja 
pieteikties nodarbībām, kuru norisei nepieciešamos izejmateriālus Ventspils Digitālais centrs nosūtīja uz skolu un skolēni kopā ar 
pasniedzēju darbojās tiešsaistē. Otrs veids bija nodarbības, kuru rezultāts – apdrukāta krūze, krekls vai izdrukāts 3D modelis u.c. tika 

Skolotāju apmācībai un digitālās kompetences pilnveidei sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldes metodisko dienestu realizētas 12 
apmācību programmas. Ventspils Digitālais centrs arī pedagogiem palīdz apgūt tās inovatīvās prasmes un zināšanas, kas tiek piedāvātas 
skolēniem tehnoloģiju interešu izglītības nodarbībās, lai pedagogi sadarbībā ar skolēniem varētu organizēt mūsdienīgāku mācību procesu 
skolā un neatpaliktu no skolēniem savās spējās jēgpilni lietot tehnoloģijas. Sākoties attālinātam mācību procesam, Digitālais centrs 
izveidoja interneta vietni macities.digitalaiscentrs.lv, kurā apkopoja pedagogu veidotus mācību materiālus un tehnoloģiju instrukcijas, kas 
pedagogiem varētu noderēt, organizējot mācību procesu attālināti.

Interešu izglītības un digitālo prasmju ieguves popularizēšanai kopš 2018. gada Ventspils pilsētas svētku ietvaros tiek organizēti Digitālie 
svētki, kur svētku apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja iepazīt dažādas aktuālas mūsdienu tehnoloģijas, līdzdarboties un izmēģināt tās 
pašiem. 

Kopš 2019. gada jūnija Ventspils Digitālajam centram uzticēts realizēt daudzfunkcionāla Zinātnes un inovāciju centra attīstības izveides 
projektu. Zinātnes un inovāciju centra “VIZIUM” būvniecības darbi Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, uzsākti 2019. gada oktobrī un ēka nodota 
ekspluatācijā 2021. gada septembrī.

Zinātnes centrā būs izveidotas izglītojošas interaktīvas ekspozīciju zāles ar vairāk kā 80 interaktīviem eksponātiem, zinātnes šovi, 
laboratorijas, konferenču telpas, mācību klases un tehniski radošās darbnīcas, kas būs pieejamas apmeklētājiem, iepazīstinot ar
ķīmiju un citām dabaszinātnēm. Šobrīd norisinās aktīvs darbs pie ekspozīcijas un izglītojošā satura radīšanas. 2021. gada oktobrī 
Zinātnes centrā tika uzstādīti pirmie astoņi eksponāti, kas tapuši projekta ''Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas – Next Generation 
Micro Cities of Europe'' ietvaros. Eksponāti sniegs ieskatu STEM jomā, veicinot jauniešu interesi saistīt nākotnes profesijas izvēli ar 
zinātni, tehnoloģijām, inženieriju un matemātiku. Savukārt decembrī tika uzstādīti vēl 3 eksponāti, kas izstrādāti projekta ”Izglītības 
kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā” ietvaros. Pārējie eksponāti, kas tiek izgatavoti projekta 
“Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros, tiks uzstādīti līdz 2022. gada vasarai. 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats



36

Inovāciju centrā paredzēts izveidot jaunu uzņēmējdarbības infrastruktūru, kas pilnveidos uzņēmējdarbības vidi, nodrošinās jaunas darba 
vietas, kā arī veicinās ilgtspējīgas pilsētvides un kvalitatīvas dzīves vides attīstību, tādējādi veicinot Ventspils pilsētas konkurētspēju 
reģionā un valstī kopumā. Lielākā daļa no Inovāciju centra telpām nodota komersantu rīcībā uzņēmējdarbības veikšanai. Tāpat telpas tiks 
atvēlētas ēdināšanas uzņēmumam, kafejnīcas darbības nodrošināšanai, ko uzņēmēji piedāvās centra apmeklētājiem. 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana 2021. gadā Digitālā centra darbību būtiski neietekmēja – lai turpinātu nodrošināt Digitālā 
centra sniegtos maksas pakalpojumus tika noteikti stingri distancēšanās noteikumi un higiēnas prasības, kā arī tika ierobežota konsultāciju 
sniegšana klātienē un apmeklējuma laiks. Lai piedāvātu klientiem pēc iespējas dažādākus pakalpojumus, bet pēc iespējas ierobežotu 
klātienes apmeklējumus, Digitālais centrs dažādus pakalpojumus piedāvāja sniegt attālināti, piemēram, izdrukas, laminēšanas un 
iesiešanas darbus sūtot uz e-pastu, apmaksājot elektroniski un produktu saņemot klātienē vai pakomātos.

Arī klātienes nodarbību aizliegumam ārkārtas situācijas laikā Digitālajam centram izdevās veiksmīgi pielāgoties. Informācijas tehnoloģijas 
(turpmāk - IT) interešu izglītības nodarbības, pateicoties ieviestajai tālmācības platformai, varēja ātri pāriet uz attālinātu mācību norisi. 
Paralēli tam, Digitālā centra mācībspēki sniedza tehnisko un metodisko atbalstu Ventspils skolotājiem, izveidoja mācību materiālu un 
instrukciju bibliotēku macities.digitalaiscentrs.lv, kuru kopš 2020. gada aprīļa vidēji apmeklē 600 unikālie lietotāji dienā. Šajā laikā 
Digitālais centrs turpināja sniegt arī neformālās izglītības apmācībās, pielāgojot tās tiešsaistes formātam. Tas ļāva paplašināt Digitālā 
centra klientu loku visā Latvijas teritorijā.

 9. PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS UN BILANCE

Latvijas Republikas Ministru kabineta normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē pašvaldību grāmatvedības uzskaiti un gada pārskatu 
sagatavošanas kārtību.

Minētais dokuments apstiprināts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 76 „Par Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības 2021. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu (Pielikums Nr. 2 (bez lēmuma pielikumiem)). Pārskatā konsolidēti 11 pašvaldības 
budžeta iestāžu gada pārskati.

ojumā teikts, 
nsiālo 

noslēdzās 2021. gada 31. decembrī saskaņā ar 2018. gada 19. jūnija LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība” (pievienots pielikumā Nr. 4).

Publiskā pārskata Pielikumā Nr. 3 pievienota Ventspils valstspilsētas pašvaldības konsolidētā bilance. Bet pilna Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības 2021. gada konsolidētā pārskata versija elektroniskā veidā pieejama Valsts kases mājas lapā www.kase.gov.lv.

Valsts kontrole saskaņā ar tai noteikto mandātu ik gadu sniedz atzinumu par valsts saimnieciskā gada pārskata patiesumu un ticamību, t.sk., ik 
gadu vērtējot arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžetu līdzekļu un mantas uzskaiti un atspoguļošanu pārskatos. Šajā procesā Valsts 
kontrole sadarbojas ar pašvaldības pieaicinātajiem zvērinātajiem revidentiem. Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi par Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības grāmatvedības un 2020. gada pārskata datiem iekļauti Latvijas Republikas Valsts kontroles revīzijas ziņojumā “Par 
Latvijas Republikas 2020.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”. 

 10. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZMAIŅAS

Ventspils valstspilsētas pašvaldība nekustamā īpašuma sastāvā uzskaita īpašumā un valdījumā esošo vai piekrītošo zemi zem ēkām un būvēm, 
atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi, visas īpašumā un valdījumā esošās ēkas un būves, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir šo ēku 
un būvju neatņemama sastāvdaļa. Bilancē ir atspoguļota Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā zeme ar kopējo zemes 
platību 6 251 ha un kopējo vērtību 2021. gada 31. decembrī 62,82 milj. EUR (vērtība 2020. gada 31. decembrī 71,32 milj. EUR). Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo ēku un būvju kopējā vērtība 2021. gada 31. decembrī veido 278,7 milj. EUR (2020. gada 
31. decembrī 263,2 milj. EUR).
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11.PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO UN ASOCIĒTO
KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLOS

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2021. gada konsolidētajā pārskatā informācija par pašvaldības radniecīgām un asociētām kapitālsabiedrībām 
no 2020. gada 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās

Noslēdzoties 2021. gadam, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domei bija tiešā līdzdalība 15 kapitālsabiedrībās, kuras veic saimniecisko 
darbību (skat. pielikumā Nr. 5), t.sk., 14 radniecīgās un asociētās kapitālsabiedrībās (t.sk., 9 pašvaldības 100% SIA un 3 kontrolētās SIA, kur 
kapitāla daļas ir no 50% līdz 100%, 2 asociētās kapitālsabiedrībās, kur līdzdalība ir no 20% līdz 50%) un 1 pārējā kapitālsabiedrībā (līdzdalība 
zem 20%). Līdzdalības kapitālsabiedrības ir sadalītas pēc lieluma atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem rādītājiem, iedalot tās mazā, 
vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā.

Papildus tam, saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2015. gada 18. decembra lēmumu Nr. 131 „Par atļauju pašvaldības SIA „Ventspils 
nekustamie īpašumi” līdzdalības iegūšanai citās kapitālsabiedrībās”, Pašvaldībai ir netieša līdzdalība 1 kapitālsabiedrībā - SIA „Ventmalas 
māja” (Uzņēmuma reģistrā reģistrēta 2016. gada 11.jūlijā), kas ir PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 100% meitas sabiedrība.

2021. gadā nav notikušas izmaiņas pašvaldības līdzdalībā kapitālsabiedrībās un to sadalījumā grupās.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7. panta pirmo daļu, pašvaldībai ir pienākums ne retāk kā 
reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā 
minētajiem gadījumiem. Ņemot vērā, ka pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrības vērtēšana iepriekšējo reizi ir veikta 2015. gadā, pašvaldība 
2020. - 2021. gadā no jauna veica līdzdalības izvērtēšanu, ietverot arī juridisko, ekonomisko un ietekmes uz konkurenci izvērtējumu, lai pamatotu 
atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām un ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt likumā noteiktos mērķus, kā arī atbilstoši 
likumā noteiktajam konsultējās ar kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošām biedrībām vai 
nodibinājumiem, kā arī ievēroja komercdarbības atbalsta kontroles jomu regulējošu normatīvo aktu prasības. 
 
Rezultātā pieņemti 14 Domes lēmumi par līdzdalības saglabāšanas kapitālsabiedrībās un 1 lēmums par līdzdalības izbeigšanu kapitālsabiedrībā, 
kā rezultātā 2020. gadā tika uzsākts Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo SIA “Futbola klubs “Ventspils”” kapitāla daļu pārdošanas 
process. Ņemot vērā, ka 2020. gadā izsludinātās 3 atklātās izsoles noslēdzās bez rezultāta un 2021. gadā izsludinātā vēl 1 atklātā izsole noslēdzās 
bez rezultāta, Ventspils valstspilsētas pašvaldības konsolidētajā 2021. gada pārskatā izveidots uzkrājums 12 752 EUR apmērā. Līdz ar to
2020. gadā un 2021. gadā ir izveidots 100% uzkrājums Ventspils valstspilsētas pašvaldības ieguldījumam SIA „Futbola klubs „Ventspils””.

Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, darbojas tādās nozarēs kā ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, veselības 
aizsardzība, sports, namu apsaimniekošanas un nekustamie īpašumi, atkritumu apsaimniekošanas un vides labiekārtošana, transports un 
loģistika, enerģētika, kultūra un cita nozare un to sniegtie pakalpojumi ir daudzveidīgi. Pielikuma Nr. 5 1. tabulas 9. kolonnā atspoguļoti 
kapitālsabiedrību pamata pakalpojumi. Plašāka informācija par šo kapitālsabiedrību sniegtiem pakalpojumiem atspoguļoti pašvaldības 
mājaslapā ,kā arī pašu kapitālsabiedrību tīmekļvietnēs.

Ventspils pilsētas pašvaldības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitāla daļu vērtība (pašu kapitāls un kopējie aktīvi)

Pašvaldības 2021. gada konsolidētajā pārskata bilancē līdzdalību radniecīgo un kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un norāda saskaņā ar 
pašu kapitāla metodi, izmantojot kapitālsabiedrību 2021. gada auditētajos pārskatos norādītos pašu kapitāla datus.

veido
63,98 milj. EUR, kas ir par 4% jeb 2, 47 milj. EUR vairāk kā 2020. gadā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats

1 https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/pasvaldibas_parvaldes_struktura/ un 
https://www.ventspils.lv//lat/pakalpojumi/kategorijas/ 

1



38

12. tabulaDatu avots: Kapitālsabiedrību auditēti gada pārskati. 
Informāciju apkopojusi Ventspils domes administrācijas Kapitāla pārvaldības nodaļa

Sabiedr bas 
kapit la 

da u 
v r ba, 
milj. EUR

Pašvald bas 
ietekme 

sabiedr b

Pašvald bas 
kapit la 

da u 
v r ba, 
milj. EUR

Sabiedr bas 
kapit la da u 
v r ba, milj. 

EUR

Pašvald bas 
ietekme 

sabiedr b

Pašvald bas 
kapit la da u 
v r ba, milj. 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pašvald bas SIA " deka" 16,25 100,00% 16,25 16,22 100.00% 16,22

2 Pašvald bas SIA "Ventspils siltums" 14,61 100,00% 14,61 16,02 100.00% 16,02

3
Pašvald bas SIA "Ventspils nekustamie 
pašumi" 4,22 100,00% 4,22 4,19 100.00% 4,19

4 Pašvald bas SIA "Ventspils reiss" 4,30 100,00% 4,30 4,38 100,00% 4,38

5
Pašvald bas SIA "Ventspils 
labiek rtošanas kombin ts"

2,64 100,00% 2,64 2,79 100,00% 2,79

6 SIA "Ventspils lidosta"      1,78 100,00% 1,78 1,77 100,00% 1,77

7 Pašvald bas SIA "Ventspils rgus" 0,94 100,00% 0,94 0,92 100,00% 0,92

8 SIA "Kurzemes lharmonija"      0,47 100,00% 0,47 0,48 100,00% 0,48

9 Pašvald bas SIA "Ventspils polikl nika" 0,31 100,00% 0,31 0,34 100,00% 0,34

10
 SIA "Zieme kurzemes re ion l  
slimn ca"

7,13 87,96% 6,27 8,46 87,96% 7,44

11 SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils" 16,99 52,68% 8,95 16,58 52,68% 8,74

12 SIA "Vats" 1,08 50,00% 0,54 0,82 50,00% 0,41

13 SIA "Ven ests" 0,48 50,00% 0,24 0,54 50,00% 0,27

14
SIA "Starptau sk  Rakstnieku un 
tulkot ju m ja"

0,004 33,33% 0,001 0,004 33,33% 0,001

15 Kop 71,19 *** 61,51 73,52 *** 63,98

L dzdal ba kapit lsabiedr bu kapit los 
2021.gada 31.decembr

L dzdal ba kapit lsabiedr bu kapit los 
2020.gada 31.decembr

N.
p.k.

Sabiedr bas nosaukums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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Ūdensapgāde un kanalizācija (Ūdeka)

Siltumapgāde (Ventspils siltums)

Veselības aizsardzība (Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca, Ventspils poliklīnika)

Sports (Olimpiskais centrs Ventspils)

Namu apsaimniekošana un nekustamie īpašumi
(Ventspils nekustamie īpašumi ar meitas
sabiedrību Ventmala māja)

Atkritumu apsaimniekošana un vides labiekārtošana
(Ventspils labiekārtošanas kombināts)

Transports un loģostika (Ventspils reiss,
Ventspils lidosta, Venttests)

Enerģētika (Vats)

Rakstnieku un tulkotāju māja)

Citi (Ventspils tirgus)
 

Datu avots: Kapitālsabiedrību auditēti gada pārskati
 Informāciju apkopojusi Ventspils domes administrācijas Kapitāla pārvaldības nodaļa

Kopējie aktīvi pa nozarēm

Radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kopējā aktīvu vērtība 2021. gadā veido 163,08 milj. EUR, kas ir par 3% jeb 4,1 milj. EUR vairāk kā 
2020. gadā, tai pat laikā kapitālsabiedrības 2021. gadā ir samazinājušas kredītsaistības par 29% jeb 2,47 milj. EUR.

Pašvaldības radniecīgās un asociētās kapitālsabiedrības sagrupētas 10 nozarēs (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, veselības 
aizsardzība, sports, namu apsaimniekošanas un nekustamie īpašumi, atkritumu apsaimniekošanas un vides labiekārtošana, transports un 
loģistika, enerģētika, kultūra un cita nozare) pēc to kopējo aktīvu vērtības. Izvērtējot pēdējo 3 gadu dinamiku (skat. 10. attēlu), secināms, ka 
būtiskas izmaiņas aktīvu vērtības īpatsvarā notikušas veselības nozarē, kur vērojams pieaugums ir no 17% uz 22%, savukārt samazinājums 
no 35% uz 32% novērojams ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē, kā arī no 16% uz 14% - siltumapgādes nozarē.

Radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību 2021. gada summārais neto apgrozījums veido 53,74 milj. EUR, kas ir par 19% jeb 8,7milj. EUR 

ierobežošanu.

Piezīme: Attēlā ārējais datu aplis parāda 2021. gada
īpatsvara sadalījumu, vidējais datu aplis 2020.gada,
iekšējais datu aplis 2019.gada 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi no kapitālsabiedrībām (dividendēm, pamatkapitāla samazināšanas)

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma pašvaldības budžetā 2021. gadā no radniecīgām kapitālsabiedrībām (kapitālsabiedrību 
2021. gadā izmaksātās dividendes atbilstoši šo kapitālsabiedrību 2021. gada dalībnieku sapulcēs un Ventspils valstspilsētas pašvaldības 
domes pieņemtajiem lēmumiem) kopā veido 345 tūkst. EUR, kas ir par 41% jeb 239 tūkst. EUR mazāk kā 2020. gadā  (skat. 13. tabulu) ,bet par 
6% jeb 19 tūkst. EUR vairāk kā pašvaldības apstiprinātajā sākotnējā 2021. gada budžetā, bet ir atbilstoši koriģētajam budžeta plānam.

Atbilstoši pašvaldībā pastāvošai kārtībai, tiek izvērtētas pašvaldības budžetā iemaksājamās dividendes no radniecīgām kapitālsabiedrībām 
- dividenžu izmaksa ir atsevišķi lemjams jautājums, izskatot katras konkrētās kapitālsabiedrības gada pārskatu un saimnieciskās darbības 
rezultātus, kā arī izvērtējot plānotās investīcijas.

13. tabula
Datu avots: Kapitālsabiedrību auditēti gada pārskati.

Informāciju apkopojusi Ventspils domes administrācijas Kapitāla pārvaldības nodaļa

%
starp ba 

(t kst.EUR)
1 2 3 4 5 6

1 PSIA "Ventspils labiek rtošanas 
kombin ts" 8,73 -8,73

2 PSIA " deka" 23,29 16,54 71% -6,74
3 PSIA "Ventspils si ltums" 165,00 165,00 100%
4 PSIA "Ventspils reiss" 187,38 162,48 87% -24,90
5 PSIA "Ventspils polikl nika" 1,10 1,46 133% 0,36
6 Dividendes kop 385,49 345,49 90% -40,00
7 SIA "Vats" 198,66 -198,66

8
Pašvald bas ie mumi no 
kapit lsabiedr bu pamatkapit la 
samazin šanas kop

198,66 -198,66

9 Pavisam kop 584,15 345,49 59% -238,66

2021.gads pret 2020.gadu
N.

p.k.
Kapit lsabiedr ba

2020.gads 
(t kst.EUR)

2021.gads 
(t kst.EUR)

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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11. attēls
Datu avots: Kapitālsabiedrību auditēti gada pārskati. Informāciju apkopojusi  Ventspils domes administrācijas Kapitāla pārvaldības nodaļa

Ventspils valstspilsētas pašvaldības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību samaksātie nodokļi valsts un pašvaldības budžetos

Kapitālsabiedrību samaksātie nodokļi valsts un pašvaldību budžetiem 2021. gadā veido 16,22 milj. EUR, kas ir par 24% jeb 3,19 milj. EUR 
vairāk kā 2020. gadā (skat. 11. attēlu).
 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Dabas resursu nodoklis

Uzņēmējdarbības riska nodeva

Uzņēmumu vieglo transprtlīdzekļu nodoklis

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2020

3,40

6,92

2,28

0,001

0,15

0,26

0,01

0,01

2021

4,50

8,49

2,78

0,00003

0,14

0,28

0,01

0,01

14,00

16,00

18,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

m
ilj

. E
U

R

(skat. 14. tabulu), kas 
ietver gan dotācijas, gan kompensācijas.

projektu 

kopīpašuma apsaimniekošanas izdevumu kompensācijai pamatojoties uz 2019. gada 29. augustā noslēgto Kopīpašuma apsaimniekošanas 
 budžeta 

kultūras nozarē piešķirtas dotācijas SIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”. 

Savukārt sporta nozarē SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” piešķirtas pašvaldības dotācijas nacionālo un pārējo sporta bāžu uzturēšanas 
izdevumu segšanai un darbības nodrošināšanai. 

Kompensācijas transporta nozarē, t.i. PSIA “Ventspils reiss” piešķirtas kompensācijas no valsts budžeta par zaudējumiem maršrutos, kuriem 
vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, un par zaudējumiem starppilsētu pārvadājumos, 
kā arī par zaudējumiem pilsētas un starppilsētu pārvadājumos par pasažieru pārvadāšanu, kuriem ir valsts noteikti braukšanas maksas 
atvieglojumi. No pašvaldības PSIA “Ventspils reiss” piešķirtas kompensācijas zaudējumu segšanai pilsētas pārvadājumos. Savukārt SIA 
“Ventspils lidosta” piešķirtas kompensācijas no valsts budžeta (Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas) un pašvaldības budžeta par 
sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta nodrošināšanu. 

ambulato-

ansējums 
ambulatorai veselības aprūpei.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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N.p.k. Valsts un pašvaldības
2020. gada izpilde

milj., EUR

Valsts
budžets

Pašvaldības
budžets

2021. gada izpilde
milj., EUR

Valsts
budžets

Pašvaldības
budžets

Dotācijas sportam un kultūrai

Kompensācija transporta nozarē

Finansējums veselības aprūpei*

Kopā4

Nodarbinātība Kapitālsabiedrībās

Pašvaldības radniecīgās un asociētās kapitālsabiedrībās vidējais nodarbināto skaits 2021. gadā ir 1 599, kas ir par 28 nodarbinātiem vairāk 
kā 2020. gadā. Atalgojums vidēji mēnesī uz vienu nodarbināto 2021. gadā bija 1 336 EUR, kas, salīdzinot ar 2020. gadu, ir pieaudzis par 24% 
jeb par 260 EUR. Lielākais nodarbināto skaits ir veselības aprūpes nozarē, t.i., 783 nodarbinātie jeb 49% no kopējā nodarbināto skaita. 
Būtiskākais vidējā atalgojuma pieaugums vērojams veselības aprūpes nozarē, kas, salīdzinot ar 2020. gadu, ir pieaudzis par 37% jeb par 

ināto 
skaita un atalgojuma izmaiņu dinamiku 2020. - 2021. gadam skat. 12. attēlā).

14. tabula
Datu avots: Kapitālsabiedrību auditēti gada pārskati.Informāciju apkopojusi Ventspils domes administrācijas Kapitāla pārvaldības nodaļa

Nodarbināto skaits vidēji gadā

Atalgojums vidēji uz vienu nodarbināto , EUR/mēn.

Valstī strādājošo vidējā darba samaksa , EUR/mēn.

2020.g.

1571

1076

1143

2021.g.

1 599

1336

1277
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ī senē
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UE

sti aks ot āni br ado
N

12. attēls
Datu avots: Kapitālsabiedrību auditēti gada pārskati. Informāciju apkopojusi Ventspils domes administrācijas Kapitāla pārvaldības nodaļa

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
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Kapitālsabiedrību, kurās Ventspils valstspilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, valdes un padomes locekļu nominācijas procesi  

IZMAIŅAS KAPITĀLSABIEDRĪBU VALDĒS.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valde 2020. gadā darbojās nepilnā sastāvā, līdz ar to atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu 
nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" noteiktajam un Ventspils 
pilsētas domes 2015. gada 20. novembra noteikumiem “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās 
Ventspils pilsētas pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus”, 2020. gada beigās tika uzsākta valdes locekļa – galvenā ārsta 
amata kandidatūras atlases procedūras organizēšana, kā rezultātā par valdes locekli – galveno ārstu no 2021. gada 1. aprīļa tika ievēlēts
E. Ilziņš (SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2021. gada 25. marta dalībnieku sapulces lēmums). Tāpat 2021. gada beigās tika uzsākta 
PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa amata kandidatūras atlases procedūras organizēšana, kā rezultātā 2022. gada sākumā 
tika nolemts palielināt valdes sastāvu līdz 2 locekļiem, par valdes priekšsēdētāju ievēlot V. Lesiņu, bet par valdes locekli – A. Kleinbergu (PSIA 
“Ventspils nekustamie īpašumi” 2022. gada 25. janvāra dalībnieku sapulces lēmums).

PADOME KAPITĀLSABIEDRĪBĀS. 

Informācija par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un tai piederošo kapitālsabiedrību informācijas atklātības nodrošināšanu

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantam pašvaldība nodrošina, ka tās mājaslapā tiek 
publiskota aktuāla informācija par kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība . 

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski 
privātā kapitālsabiedrība publisko savā mājaslapā internetā informāciju par kapitālsabiedrību (ja kapitālsabiedrībai nav sava mājaslapa, tad 
attiecīgā informācija tiek publicēta kapitāla daļu turētāja mājaslapā internetā). Saskaņā ar pašvaldības Ekonomikas nodaļas sniegto 
informāciju kapitālsabiedrības atbilstoši publisko arī informāciju par tās iepirkumiem.

https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/publicejama_informacija/kapitalsabiedribas_ar_pasvaldibas_lidzdalibu/
un pārējā informācija www.ventspils.lv

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats

Saskaņā ar 2021. gada pārskata rādītājiem, 1 kapitālsabiedrībā (SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”) ir jāveido padome un 1 kapitālsabiedrībā
(PSIA “Ventspils siltums”) var tikt veidota padome, līdz ar to 2022. gadā tiks uzsākta atklāta padomes locekļu kandidātu atlases procedūra.
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 12. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS

 12.1. KREDITORU SAISTĪBAS
Pašvaldības kreditoru saistības uz 2021. gada 31. decembri veido 30,44 milj. EUR, un salīdzinājumā ar 2020. gada 1. janvāri to apjoms 
palielinājies par 5,48 milj. EUR. 

 12.2. VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI
Pārskata periodā Ventspils valstspilsētas pašvaldība noslēgusi 14 jaunus aizņēmuma līgumus.

2021. gada laikā pašvaldība izņēmusi aizņēmumu 9,5 milj. EUR, savukārt saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem, atdots aizņēmums 
Valsts kasei kopumā 1,5 milj. EUR apmērā.

Pārskata periodā Ventspils valstspilsētas pašvaldība nav sniegusi galvojumus, savukārt saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, galvojumu 
samazinājums ir 536 tūkst. EUR apmērā. Pielikumā Nr. 6 ir apkopota informācija par pašvaldības ņemtajiem un atdotajiem aizņēmumiem, 
kā arī par sniegtajiem galvojumiem.

Konta Nr. Poste a  nosaukums 31.12.2020.,
 milj.EUR

31.12.2021.,
 milj.EUR

1 2 3 4
5000 Kreditori 24,95 30,44
5100 Ilgtermi a sais bas 15,05 17,14
5110 Ilgtermi a aiz mumi 8,75 16,46

5150 Ilgtermi a n kamo periodu ie mumi un 
sa em e avansi

6,30 0,68

5200- 5900 stermi a sais bas 9,90 13,30

5200 stermi a aiz mumi un i lgtermi a aiz mumu 
stermi a da a

0,67 1,02

5300 stermi a sais bas pret pieg d t jiem un 
darbuz m jiem

0,99 0,46

5400 stermi a uzkr t s sais bas 2,52 1,79

5600 Nor ini par darba samaksu un ietur jumiem 
(iz emot nodok us)

0,05 0,08

5700 Nodok i un soci l s apdrošin šanas 
maks jumi

0,18 1,33

5800 P r j s stermi a sais bas 0,05 0,07

5900 N kamo periodu ie mumi un sa em e avansi 5,45 8,55

15. tabula
Datu avots: Ventspils domes administrācijas Finanšu nodaļa

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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13. PAŠVALDĪBAS VEIKTIE PĒTĪJUMI

2021.gadā veiktas vairākas Ventspils pilsētas iedzīvotāju socioloģiskās aptaujas, piemēram, par iedzīvotāju attieksmi par kultūras un sporta 
dzīvi, atpūtas un izklaides iespējām Ventspilī, kā arī  par PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” dažādu pakalpojumu pieejamību.

Veikta detalizēta modeļa izveide, kā kompleksi izmērīt skolas progresu, analizējot skolēnu sniegumus un faktorus, kas ietekmē t.sk. skolotāju un 
skolas vadības darba kvalitāti.

Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde veikusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ventspils pašvaldības policijas 
ierosinātajai darbībai-zivju kontroles aprīkojuma paplašināšanai, pludmales drošības un aprīkojuma izveidei, uzlabojot glābšanas stacijas 
posteņa ēkas infrastruktūru ēkai Medņu ielā 42, Ventspilī.

Lai paaugstinātu drošību uz ūdens un dzīvības glābšanas iespējas peldvietās, aktualizējot iespējamos draudus, pirms tie ir notikuši, ir veikts 
Ventspils pilsētas peldvietu riska novērtējums.

14. VALSTS KONTROLES REVĪZIJAS ATZINUMI

Valsts kontrole saskaņā ar tai noteikto mandātu ik gadu sniedz atzinumu par valsts saimnieciskā gada pārskata patiesumu un ticamību, t.sk., ik 
gadu vērtējot arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžetu līdzekļu un mantas uzskaiti un atspoguļošanu pārskatos. Šajā procesā Valsts 
kontrole sadarbojas ar pašvaldības pieaicinātajiem zvērinātajiem revidentiem un sniedzot atzinumu, lielā mērā pamatojas uz kārtējā gada 
revīzijas izlasē iekļauto pašvaldību ārējo revidentu izstrādāto revīzijas pieeju, pārrunājot to un nosakot papildus veicamās revīzijas procedūras, 

iekļauj arī kādu 
valstī kopumā vai pašvaldību daļā nozīmīgu jautājumu, vērtējot atbilstību normatīvajam regulējumam vai labajai praksei.

2021. gadā 18. augustā Valsts kontrole noslēdza 2020. gadā uzsākto apvienoto atbilstības un lietderības revīziju “Vai pašvaldību tilti un pārvadi 
ir droši? “ Revīzija kopumā tika veikta 11 pašvaldībās, tajā skaitā Ventspils valstspilsētas pašvaldībā. Minētā rezultātā Valsts kontrole 2021. gadā 
publiskotajos revīzijas atzinumos Ventspils valstspilsētas pašvaldībai sniedza 4 ieteikumus, kuru ieviešanas termiņš ir 2022. gada 28. februāris. 

PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA

Ventspils pilsētas attīstības plānošana 2021. gadā balstās uz šādiem attīstības plānošanas dokumentiem:
 • Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (turpmāk – Ventspils Stratēģija 2030);
 • Ventspils pilsētas attīstības programma 2014. - 2020. gadam (turpmāk - Ventspils AP2020).

Ventspils Stratēģija 2030 pēdējo reizi tika aktualizēta 2021. gada 9. decembrī. Savukārt, Ventspils AP2020 - 2018. gada 9. novembrī. 
Ventspils AP2020 ir spēkā līdz Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021. - 2027. gadam apstiprināšanai, t.i. līdz 2022. gada
17. februārim.

Iedzīvotājiem un viesiem pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv sadaļā “Pārvalde > Publiskie dokumenti > Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
un programma” ir pieejama detalizēta informācija par Ventspils AP2020 īstenošanu. Pārskats par Ventspils AP2020 īstenošanu 2021. gadā 
būs pieejams mājas lapā www.ventspils.lv 2022. gada 2. pusgadā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
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Informācijai - pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9. un 25. punktu, Ventspils pilsētas 
dome 2021. gada 25. martā pieņēma lēmumu Nr. 49 sadarbībā ar Ventspils novada domi uzsākt Ventspils pilsētas un Ventspils novada 
kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Ventspils pilsētas un Ventspils novada kopīgās attīstības programmas 
2021. - 2027. gadam izstrādi. Laika periodā no 2021. gada 22. novembra līdz 2021. gada 19. decembrim notika Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības programmas plānošanas dokumentu 1.redakciju publiskā apspriešana. 
2022. gada aprīlī/maijā notika Vides pārskata kopā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 2.redakcijas un kopīgās attīstības programmas 2.redakcijas sabiedriskā apspriešana.



46

TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA

IZSTRĀDES PROCESĀ ESOŠAIS VENTSPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS:
Ar Domes 2017. gada 10. marta lēmumu Nr. 32 “Par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta jauna Ventspils 
pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde.

Atbilstoši 2017. gada 16. augusta Pakalpojuma līgumam, kas noslēgts ar SIA “Metrum”, Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcija 
tika sagatavota un Domē iesniegta 2019. gada 15. martā, kuru Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas un Vides uzraudzības nodaļas 
speciālistiem izvērtējot, tika pieņemts lēmums to pilnveidot, īpašu vērību pievēršot tādiem jautājumiem kā vides aizsardzība, azartspēļu 
organizēšana pilsētas teritorijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai izvirzītajiem noteikumiem, kas aizliedza rīkot 
klātienes publiskās apspriešanas, t.sk., publiskās apspriešanas par teritorijas plānojumiem, neskaidrību par Ventspils Brīvostas teritorijas, 
kas ir 42,3% no pilsētas administratīvās teritorijas, pārvaldību, kā arī saistībā ar neskaidro nostāju no valsts puses par Ventspils pilsētas un 
Ventspils novada apvienošanu administratīvi teritoriālās reformas realizēšanā, Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcijas 
pilnveidošana tika atlikta. Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju izstrādātājs paredz domes administrācijā iesniegt ne ātrāk kā
2020. gada otrajā pusē.

PAR PLĀNOTAJIEM PASĀKUMIEM VENTSPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDĒ:
Pie pašreizējiem apstākļiem, kad valstī pulcēšanās ierobežojumu noteikumi nav paredzami, atbilstoši izstrādātāja sniegtajai informācijai, 
Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrāde varētu tikt pabeigta līdz šā gada septembrim.

Pie nosacījuma, ka Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrāde tiek iesniegta domes administrācijā līdz 2022. gada 
septembra mēnesim, un valstī būs atļauts rīkot publiskās apspriešanas klātienē, dokumenta publiskā apspriešana šobrīd tiek plānota laika 
posmā no 2022. gada novembra līdz decembrim.

APSTIPRINĀTIE TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI:
Pamatojoties uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 9. decembra lēmumu Nr. 89 “Par detālplānojuma “Zemes gabalu 
Riņķa ielā 22, 24, 26, 28, 30 un 32, Ventspilī detālplānojums” apstiprināšanu” ir apstiprināts detālplānojums Vasarnīcu rajonā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem Riņķa ielā 22, 24, 26, 28, 30 un 32, Ventspilī, precizējot esošos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Pamatojoties uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17. februāra lēmumu Nr. 20 “Par detālplānojuma “Nekustamā īpašu-
ma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums” izmaiņu projekta apstiprināšanu” ir apstiprināts detālplānojuma “Nekustamā īpašuma Bangu 
ielā 12A, Ventspilī detālplānojums” izmaiņas, precizējot detālplānojuma teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem Bangu ielā 12A, 
12F, 12G, 12H, 12I, 12J un 12K, Ventspilī, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

PAR PLĀNOTAJIEM PASĀKUMIEM JAUNA PLĀNOJUMA DOKUMENTA IZSTRĀDĒ:
Ar Ventspils pilsētas domes 2019. gada 6. decembra lēmumu Nr. 117 “Par detālplānojuma “Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12B, Ventspilī 
detālplānojums” izmaiņu izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta detālplānojumu izmaiņu izstrāde, ar mērķi mainīt šobrīd spēkā esošajā 
detālplānojumā “Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12B, Ventspilī detālplānojums” noteiktās prasības attiecībā uz minimāli pieļaujamām 
atmežošanas platībām, tās samazinot, tādējādi veicinot teritorijas tālāku attīstību.

Ar Ventspils pilsētas domes 2020. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 85 “Par nekustamā īpašuma Bangu ielā 8D, Ventspilī detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Bangu ielā 8D, Ventspilī, balstoties uz spēkā esošā Ventspils 
pilsētas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.15.1.6. punktā noteikto, par teritorijām, kurām 
nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.

Ar Ventspils pilsētas domes 2020. gada 31. jūlija lēmumu Nr. 103 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Lāčplēša 
ielā 7, Ventspilī, grozot Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Lāčplēša ielā 

 nozīmīgu objektu 
teritorijas, galvenokārt paredzot sabiedriskas nozīmes un komerciāla rakstura apbūvi.

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA:
Zemes gabalu Riņķa ielā 22, 24, 26, 28, 30, 32, Ventspilī, detālplānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 
13. jūlija līdz 9. augustam.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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Detālplānojuma “Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums” izmaiņu projekta 1. redakcijas publiskā apspriešana notika 
laika posmā no 2021. gada 20. septembra līdz 18. oktobrim.

Visu plānošanas dokumentu izstrādes gaitā, dokumentu 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 par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu, par iepazīšanās iespējām, pašvaldības organizētajām publiskajām 

 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv.

Ar 2015. gada 1. maiju uzsākts un turpinās darbs pie TAPIS, ievadot sistēmā aktuālo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un 

 publiskajās 
apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski, kā arī saņemt paziņojumus par interesējošo dokumentu izstrādi.

Strādājot pie katra teritorijas attīstības plānošanas dokumenta 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, organizējot publiskās apspriešanas un konsultējot apmeklētājus personīgi.

PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA INVESTĪCIJU PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ

Pašvaldība 2020. un 2021. gadā sekmīgi ir uzsākusi, turpina īstenot un līdz 2022. gada beigām plāno uzsākt pilsētas attīstībai būtisku projek-
entu un valsts 

(skat. 13. attēlu).

Īstenojot investīciju projektus, pašvaldība attīsta pilsētas infrastruktūru un veicina jaunu darba vietu radīšanu.

13. attēls
Datu avots: Ventspils domes administrācijas Attīstības pārvalde (Dati par Ventspils Brīvostas pārvaldes realizētajiem un realizācija

esošajiem projektiem atbilstoši Latvijas Republikas Finanšu ministrijas interneta vietnē www.esfondi.lv publicētajai informācijai)

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats

NOZĪMĪGĀKAJIEM PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU
PROJEKTIEM PIESAISTĪTAIS ES, CITU FINANŠU INSTRUMENTU UN VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS
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PERSONĀLS, VEIKTIE PASĀKUMI PERSONĀLA VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI

Efektīva cilvēkresursu pārvalde un tās attīstība ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem Ventspils valstspilsētas 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 valstspilsētas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, 
kurās Ventspils valstspilsētas pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs, tiek īstenota cilvēkresursu pārvaldības sistēma, kas balstīta uz saskaņotiem 
cilvēkresursu vadības procesiem, sekmējot vienotas un caurskatāmas cilvēkresursu vadības politikas attīstību. 

No 2019. gada vidus Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēs tika uzsākts darbs pie Personāla resursu vadības sistēmas 
Horizon pašapkalpošanās portāla Visma HoP personāla uzskaites sistēmas ieviešanas. Lielākajā daļā Ventspils valstspilsētas pašvaldības 
budžeta iestādēs šī personāla uzskaites sistēma veiksmīgi darbojas, šobrīd noris darbs pie šīs sistēmas ieviešanas Ventspils valstpilsētas 
pašvaldības izglītības iestādēs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēs 2021. gadā apstiprinātas 1593,27 amatu vienības, no kurām 657 pedagoģiskās likmes. 
14. attēlā redzams amatu sadalījums amatu grupās: vadītāji – augsta līmeņa teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju izvirzīt ļoti 

uālās prasmes 
dod iespēju izpildīt izvirzīto mērķu sekmīgu sasniegšanu; tehniskie darbinieki – zināšanu līmenis un pieredze ļauj veikt vienkāršotus un 
tehniskus uzdevumus.

Vadītāji
119,5;
8%

Tehniskie darbinieki
449,17;

28%

Speciālisti
1024,60;
64%

14. attēls
Datu avots: Ventspils domes administrācijas Personāla nodaļa

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats
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2021. gadā Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēs faktiski tika nodarbinātas vidēji 1645 personas, no kurām 83 % bija 
sievietes, bet 17 % vīrieši.

15. attēlā atspoguļots Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums pēc vecuma un dzimuma uz 2021. gada
31. decembri.

Aptuveni 57 % no kopējā Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbināto sieviešu skaita, ir vecumā no 45 gadiem līdz 
64 gadiem, savukārt aptuveni 52 % 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 
rasmēm.

16. attēlā atspoguļots Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu sadalījums pēc izglītības uz 2021. gada
31. decembri.

Datu avots: Ventspils domes administrācijas Personāla nodaļa
15. attēls

Datu avots:
Ventspils domes administrācijas Personāla nodaļa

16. attēls
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Kā redzams 15. attēlā, 1034 personām, tas ir 63%, no kopējā Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbināto personu 
skaita, ir augstākā izglītība.

Aptuveni 31 % no kopējā cilvēkresursu skaita ir ieguvuši bakalaura grādu un otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, savukārt 28 % ir 
ieguvuši maģistra grādu.

17. attēlā atspoguļots Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu, kas ieguvuši augstāko izglītību, detalizētāks 
sadalījums uz 2021. gada 31. decembri.

Kā liecina dati, Ventspils valstspilsētas pašvaldībā 2021. gadā salīdzinājumā ar 2020. gadu pieaudzis nodarbināto personu skaits ar bakalaura 
grādu un maģistra grādu.

Ventspils valstspilsētas 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, 

Ventspils valstspilsētas 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 valstspilsētas pašvaldībā. 

Ventspils valstspilsētas 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 2021. gadā pavisam kopā tika uzsāktas ar 391 personām. No tām ar 207 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 184 personām tika noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku, kas galvenokārt 
saistīts ar vakanču izveidošanos uz iepriekšējo darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamata. Ar 390 personām 2021. gadā Ventspils 
valstspilsētas pašvaldība izbeigusi darba tiesiskās attiecības, t.sk. 140 personām beidzās darba līgums uz noteiktu laiku termiņš, kas saistīts 
ar pastāvīgo darbinieku atgriešanos no bērna kopšanas atvaļinājumiem, sezonas rakstura darbiem u.c., savukārt, ar 250 personām darba 
tiesiskās attiecības tika izbeigtas, galvenokārt, pamatojoties uz darbinieku uzteikumiem pēc pašu vēlēšanās. 

Ventspils pilsētas pārvaldē īstenotie cilvēkresursu vadības procesi, kas vērsti uz saskaņotu un centralizētu pārvaldību, veicina cilvēkresursu 
rīcības kvalitātes un kapacitātes celšanos Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanai.
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Datu avots: Ventspils domes administrācijas Personāla nodaļa
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome rūpējas par komunikāciju ar sabiedrību. Ir svarīgi, lai ventspilnieki saņemtu kvalitatīvu un 
saprotamu informāciju par pašvaldības darbu, funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī varētu aktīvi iesaistīties un līdzdarboties pilsētas 
attīstībā un lēmumu pieņemšanā. 

Lai iedzīvotāji saņemtu informāciju par pašvaldības darbu, tās aktualitātēm, darba kārtībā esošajiem jautājumiem un lēmumiem, 
pašvaldība un tās struktūrvienības regulāri informē iedzīvotājus ar plašsaziņas līdzekļu, interneta vietņu un sociālo tīklu starpniecību, kā 
arī  informatīvajiem izdevumiem, tiesību aktu skaidrojumiem un pašvaldības atskaitēm ik viena ventspilnieka pasta kastītē.

Jāpiemin, ka arī 2021. gadā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumi ietekmēja vairāku iestāžu un kapitālsabiedrību darbību, kā arī 
ieviesa dažādas izmaiņas pakalpojumu sniegšanā un darba organizācijā.

Grāmatnīcu plauktos 2021. gada pavasarī nonāca 2020. gadā veidotais fotoalbums “Ventspils 700+30”, kas ir sērijas piektā grāmata un tajā 
atspoguļots atskats uz paveikto.

Ventspils internetā 
Ventspils pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv iedzīvotāji var iegūt informāciju par jaunākajām pašvaldības ziņām, aktualitātēm, 
notikumiem un sniegtajiem pakalpojumiem, izteikt priekšlikumus pilsētvides uzlabošanai, uzdot jautājumus un saņemt atbildes, tiešraidē 
vērot domes komisiju sēdes, kā arī apskatīt foto galerijas. 

Savukārt Ventspils virtuālajā vēstniecībā www.visitventspils.com iespējams iepazīties ar tūrisma piedāvājuma apkopojumu, apskates un 
izklaides objektiem, ēdināšanas uzņēmumiem, naktsmītnēm un pasākumiem, kā arī informāciju par Ventspils naudas – ventu pelnīšanu un 
izmantošanu. Informācija pilsētas viesu ērtībai ir pieejama 8 valodās. 

Pašvaldība un tās struktūrvienības aktīvi publicē aktuālāko informāciju un sazinās ar ventspilniekiem un pilsētas viesiem arī tādos sociālajos 
tīklos kā www.facebook.com, www.instagram.com, www.twitter.com, www.draugiem.lv, www.youtube.com. Tāpat informācija tiek 
publicēta vietējā laikraksta mājaslapā www.ventasbalss.lv. Lai iedzīvotājiem jaunākā informācija par notikumiem pilsētā būtu vieglāk 
uztverama, ņemot vērā aktuālākās tendences, atskati no dažādiem notikumiem, pasākumiem un pārmaiņām pilsētvidē tiek sagatavota 
video formātā un publicēta www.facebook.com un www.youtube.com. 

Iedzīvotāju informēšana 
Pašvaldības iestādes un struktūrvienības regulāri un daudzveidīgi informē iedzīvotājus par savu darbu ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, 
lai ikviens ventspilnieks un interesents no citām pilsētām uzzinātu par Ventspilī notiekošo. Pašvaldības paveikto un ikdienas darbus 
atspoguļo ne tikai mājaslapā www.ventspils.lv, bet arī Kurzemes Televīzijas veidotajos sižetos un vietējā laikraksta „Ventas Balss” 
publikācijās. Atbildes uz saņemtajiem iedzīvotāju jautājumiem tiek sniegtas arī komentāros mājaslapā www.ventasbalss.lv.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes vadība, pašvaldības struktūrvienību vadītāji un speciālisti regulāri sniedz intervijas un 
informāciju ziņu aģentūrām, Latvijas nacionālajiem laikrakstiem, radio un televīzijai, kā arī vietējiem plašsaziņas līdzekļiem. 

Ventspilnieki jau pieraduši, ka informāciju par aktualitātēm pilsētā var uzzināt arī interaktīvajos ekrānos, kas izvietoti 35 iedzīvotājiem ērti 
pieejamās vietās pilsētvidē. 

Pašvaldības saikni ar iedzīvotājiem palīdz uzturēt Iedzīvotāju informācijas centrs Pārventas bibliotēkā, kur iedzīvotāji var uzdot jautājumus 
un iegūt sev nepieciešamo informāciju (tālr. 63601270, e-pasts: iic@ventspils.lv). 

Ventspilniekiem ir iespēja piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, kuras rīko pašvaldības iestādes un dažādi Ventspilī strādājošie 
uzņēmumi. Lai iedzīvotāji varētu gūt priekšstatu par lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī varētu ērti sekot līdzi interesējošiem 
jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm, mājaslapā www.ventspils.lv un Ventspils Youtube kanālā 2021. gadā tiešraidē 
bija vērojamas Pilsētas attīstības komisijas sēdes un Ekonomikas un budžeta komisijas sēdes. Iedzīvotājiem pieejami arī šo sēžu ieraksti.

Mājaslapā www.ventspils.lv sadaļā “Domes sēdes lēmumi” papildus lēmumiem pieejami visu domes sēžu audio ieraksti. 

Pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv video tiešraidēs tiek pārraidītas preses konferences, balvu pasniegšanas, Kurzemes televīzijas 
pārraidītās tiešraides, kurās tiek sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī skatāmi svētku koncerti un pasākumi.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domē regulāri tiek rīkotas preses konferences, kurās par būtiskākajām aktualitātēm pašvaldībā 
informē domes vadība. 2021. gadā notikušas 50 preses konferences. 
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Atgriezeniskā saite ar iedzīvotājiem un sabiedrības viedokļa izzināšana 
Ventspils pilsētā ir vairākas iespējas un veidi kā uzturēt un veidot atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, ar kuru palīdzību ventspilnieki var 
iesniegt savus priekšlikumus un ierosinājumus, kā arī uzdot jautājumus pašvaldības speciālistiem. Tieši ventspilnieki vislabāk redz, ko 
pilsētā nepieciešams pilnveidot, tādēļ Ventspils valstspilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus sazināties ar pašvaldību sev ērtākajā veidā:
 • zvanot uz “karsto tālruni” 63601119; 
 • rakstot mājaslapās www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv; 
 • sazinoties sociālajos tīklos; 
 • ievietojot iesniegumu kādā no šim mērķim pilsētā izvietotajām pastkastēm; 
 • ar laikraksta “Ventas Balss” starpniecību; 
 • ierodoties attiecīgajā iestādē personīgi; 

Kopumā 2021. gadā atbildēts uz vairāk nekā 4,5 tūkst. iedzīvotāju komentāriem un jautājumiem. 

Regulāri tiek organizētas stundu ilgas tiešraides vietējā televīzijā, kabeļtelevīzijā, mājaslapā www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv. 
Tiešraidēs pašvaldības vadība, amatpersonas un nozaru speciālisti atbild uz iedzīvotāju jautājumiem par attiecīgās tiešraides tēmu, 
piemēram, veselības aprūpe, sociālā palīdzība, komunālie pakalpojumi, pilsētas labiekārtošana, sporta un izglītības aktualitātes. 2021. gadā 
notikušas 20 šādas tiešraides, un tajās sniegtas atbildes un vairāk nekā 250 jautājumiem. 

Ventspils valstspilsētas pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības regulāri veic iedzīvotāju apmierinātības, attieksmes un viedokļa 
aptaujas. Katras aptaujas dati tiek analizēti un ņemti vērā turpmākajā darbā. Arī Ventspils mājaslapā www.ventspils.lv un citos vietējos 
plašsaziņas līdzekļos regulāri tiek izsludinātas iedzīvotāju aptaujas par dažādiem jautājumiem, piemēram, Ventspils pilsētas domes Lielās 
balvas un balvu kandidātu ierosināšana, balsošana par krāšņāko Ziemassvētku noformējumu, balsošana par gada labākajiem Ventspils 
fotoattēliem, balsošana par ventspilnieku simpātiju sportā un balsošana par skaistākajiem Ventspils dārziem. Iedzīvotāju iesniegtie viedokļi 
tiek apkopoti un ņemti vērā lēmumu pieņemšanas procesā. 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības sadarbība ar nevalstisko sektoru 
Ventspilī darbojas dažādas nevalstiskas organizācijas (turpmāk - NVO) – nodibinājumi un biedrības. 2021. gadā saskaņā ar Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra  datiem Ventspils pilsētā darbojās 304 biedrības un nodibinājumi, piemēram, pensionāru biedrība 
„Ventspils liedags”, nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” u.c.

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, t.sk., sociālajā sfērā, kultūras un izglītības jomā, Ventspils valstspilsētas pašvaldība par 
vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi sadarbību ar NVO. Pašvaldība novērtē sabiedriskā labuma organizāciju nozīmīgo lomu un 
veiksmīgo sadarbību ar pilsētas iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā. Sadarbībā ar NVO iesaistās attiecīgās jomas pašvaldības un 
pašvaldības struktūrvienību speciālisti.

Informācijas pieejamība NVO un sabiedrības pārstāvju tieša iesaiste pašvaldības darbā 
Lai sekmētu sadarbību starp NVO un Ventspils valstspilsētas pašvaldību, ikdienas darbā tiek izpildīti divi nosacījumi - informācijas 
pieejamība un sabiedrības pārstāvju tieša iesaiste. 

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 pārstāvjiem kopīgi organizētās tikšanās. 

Finansiāls atbalsts NVO 
kādai no 

dzēts 
biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai – telpu īrei, komunālo pakalpojumu segšanai, sakaru pakalpojumu nodrošināšanai 
utt. 

mu 
norisi Ventspilī. 

nsēšanas 
Sporta 

.

pējo 
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PAŠVALDĪBAS GALVENIE UZDEVUMI 2022. GADĀ

Saskaņā ar Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Ventspils pilsētas attīstības programmu 2021. - 2027. 
gadam Ventspils valstspilsētas pašvaldības virsmērķis ir iedzīvotāju skaita saglabāšana pilsētā. Ventspils valstspilsētas pašvaldība ir 
noteikusi šādas ilgtermiņa prioritātes:
    Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību; 
    Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību, un jūtas piederīgi;

Tiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai sasniegtu katru no pašvaldības izvirzītajām prioritātēm (skat. 18. attēlu)  

Iedzīvotāju skaita
saglabāšana

Prasmes Līdzdarbība

Vide

Būt drošībā

Darboties kopāSasniegt savus 
mērķus

Pašvaldības būtiskākie izdevumi 2022.gadā

Pilsētvides attīstības jomā:
2021.gadā tika pabeigti Zinātnes un inovāciju centra “VIZIUM” būvniecības darbi, un 2021. gada septembrī ēka nodota ekspluatācijā. 
Oktobrī Zinātnes centrā tika uzstādīti pirmie astoņi eksponāti, un aktīvs darbs pie ekspozīcijas un izglītojošā satura radīšanas joprojām 
turpinās. Plānots, ka Zinātnes centrs durvis apmeklētajiem vērs 2022. gada vasarā.

Neskatoties uz Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem un valsts ārkārtējās situācijas radītām negatīvām ekonomiskajām sekām,
2022. gadā paredzēts turpināt Ventspils infrastruktūras rekonstrukcijas darbus, veicot brauktuvju, ietvju atjaunošanu, iekšpagalmu
rekonstrukciju, apgaismojuma un rotaļu laukumu izbūvi, kā arī citus Ventspils objektu uzturēšanas un atjaunošanas darbus.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieinteresētību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanā, arī 2022. gada budžetā 
. 

Plānots turpināt dažādus sakārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas darbus, piemēram, Užavas ielas pārbūve, Vīgriežu ielas posma 
pārbūve un Tērauda ielas posma izbūve pie Medus ielas, Šķērsu ielā 1 iekšpagalma labiekārtošana, jauna pazemes tipa konteineru 
laukuma izbūve, gājēju pāreju izgaismošana Talsu ielā pie bērnu parka “Fantāzija”, Jūras ielā (pie Andreja ielas) un Lidotāju ielā pie 
pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne”, apgaismojuma uzlabošanas darbi Pils, Lidotāju un Raiņa ielās, kā arī bērnu parkā “Fantāzija” 
un iekšpagalmos.

Ventspils objektu pilnveidošanai nākamajā gadā plānots veikt stāvvietu izbūvi P.Stradiņa ielā pie pirmsskolas izglītības iestādes 
“Margrietiņa”, Tilta dārza labiekārtošana, Džungļu takas un bērnu rotaļu laukuma Jūrmalas parkā elementu atjaunošana, papildus rotaļu 
iekārtu izvietošana Bērnu rotaļu laukumā Kalēju ielā, ūdens dzeršanas sifonu ierīkošana Reņķa dārzā, Pludmales Akvaparka remontdarbus 
u.c. pilsētvides uzlabošanas darbus.

Atzīmējot Latvijas Republikas nacionālās naudas vienības lats ievešanas 100 gadus, Pilskalnā tiks izveidots vides objekts “Lata piemiņas 
skulptūra”, kura autors ir Gļebs Panteļējevs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
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2022. gadā investīciju projekta “Dabas vērtību saglabāšana un tūrisma pakalpojuma piedāvājuma paplašināšana, nodrošinot Staldzenes 
stāvkrasta pieejamību un infrastruktūras pilnveidošanu” ietvaros Staldzenē plānots izbūvēt jaunu laipu uz jūru, paplašināt pie pludmales 
esošās stāvvietas un izbūvēt apgaismojumu, kā arī Bangu ielā, 2 km garumā, plānota asfaltbetona veloceliņa izveide.

Savukārt investīciju projekta “Piekrastes dabas vērtību saglabāšana Ventspils pilsētas pludmalē, pilnveidojot atpūtas zonas infrastruktūru” 
ietvaros tiks izbūvēts jauns apgaismojums ar LED gaismekļiem, kā arī veikta digitālā displeja ar temperatūras attēlošanu izvietošana.

2022. gadā plānots turpināt izpēti un projektēšanas darbus bērnu atpūtas un aktivitāšu centra izveidei, kā arī šī projekta realizācijai intensīvi 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitāti, 2022. gadā paredzēts pabeigt projektēšanas darbus ēku Tirgus 5, Ventspilī, atjaunošanai, 
projektu realizācijai piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, kā rezultātā tiks izveidotas mūsdienīgas biroja telpas jaunu 
uzņēmēju piesaistei, tādējādi nodrošinot un radot aptuveni 20 - 25 jaunas darba vietas.

2022. gadā plānots pabeigt ēkas Akmeņu ielā 5, Ventspilī, atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu. Ēkā tiks izveidotas divas apmācību 
telpas, kuras Ventspils Digitālais centrs izmantos mūžizglītības un interešu izglītības vajadzībām.

Izglītības nozarē: 
Kā iepriekšējos gados, arī 2022. gadā plānotas investīcijas izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanā un uzlabošanā. Pirmsskolas izglītības 
iestādē “Margrietiņa” plānota elektriskā apgaismojuma atjaunošana un ugunsgrēka signalizācijas izbūve, kā arī iestādes abos korpusos 
plānota telpu pārbūve - 1. korpusā izbūvējot veļas mazgātavu un gludinātavu ar atbilstošu vēdināšanas sistēmu. Pirmsskolas izglītības 
iestādē “Rūķītis” teritorijā paredzēta četru rotaļu nojumju celtniecība. 2022. gadā Ventspils 4. vidusskolas aktu zālē plānots pabeigt gan 
ventilācijas sistēmas izveidi, gan kosmētisko remontu.

2022. gadā Ventspils Izglītības pārvalde turpina realizēt projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un sli
pasākumi, kā arī 

projekta ietvaros paredzēta peldētprasmju apmācība pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupu audzēkņiem.

Tāpat 2022. gadā tiks turpināta projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projekta “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” un projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija, nodrošinot 
Ventspils vispārējo izglītības iestāžu skolēniem dažādus pasākumu un konsultācijas karjeras izvēles un dažādu kompetenču attīstības 
jautājumos.

Lai nodrošinātu augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības, profesionālās un interešu izglītības attīstību un pilnveidi Ventspils pilsētā, kā 
arī veicinātu uz pētniecību un inovācijām balstītas uzņēmējdarbības attīstību, pašvaldība turpina sniegt atbalstu Ventspils Augstskolai.

Sporta nozarē:
2022. gadā plānots labiekārtot esošās sporta bāzes, uzlabojot sporta infrastruktūru, kā arī iegādāties jaunu sporta inventāru. 

šu 
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. 

2022. gadā Ventspilī plānoti vairāki nozīmīgi sporta pasākumi: Ventspils Piedzīvojumu parka maratons, sadarbībā ar Latvijas sporta 
federācijām plānoti Latvijas čempionāti taekvondo, Latvijas čempionāta posma sacensības spēkavīriem, pludmales volejbolā, 3x3 
basketbolā, virves vilkšanā, loka šaušanā, un citos sporta veidos. Sadarbībā ar Latvijas hokeja federāciju plānota Zvaigžņu spēle hokejā 
Junioru attīstības hokeja līgā. Plānotas arī starptautiskas sacensības, no tām nozīmīgākās - starptautiskais ielu kultūras un sporta festivāls 
„Ghetto Games”, starptautiskas sacensības tenisā, kikboksā, loka šaušanā, kērlingā, daiļslidošanā un citos sporta veidos.

Kopš 2015. gada pašvaldība kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizē Augstas klases sportistu sagatavošanas centra pilotprojektu. 
Projekts ir izveidots kā pamats, lai sportistus sagatavotu visaugstākā līmeņa sacensībām – Eiropas un Pasaules čempionātiem, kā arī 
Olimpiskajām spēlēm. 2022. gadā turpināsies aktīvs darbs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai saglabātu Augstas klases 
sportistu sagatavošanas programmu.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
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Veselības un sociālajā jomā:
2022. gadā plānots saglabāt visus iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidus, taču kā jauns pakalpojums tiek plānots 
aprūpes mājās pakalpojums vientuļiem pensionāriem. 2021. gada 28. oktobra Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē tika 
apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 10 “Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai”, kā rezultātā 2022. gadā pabalstu sadzīves 

o mazākā 
apjomā kā to saņēma pirms 2021. gada 1. jūlija, kad stājās spēkā izmaiņas mājokļu pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas kārtībā.

cilvēkiem ar 
invaliditāti (I vai II invaliditātes grupa, bērniem no 5 - 18 gadu vecumam), nodrošinot nokļūšanu uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas 
aprūpes centru u.c. sabiedriskām iestādēm. Savukārt projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks apmaksāts aprūpes pakalpojums bērniem, 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un vecākiem, “Atelpas brīža” pakalpojums, grupu dzīvokļa apmaksa un  specializēto darbnīcu 
apmaksa, kā arī dienas aprūpes centra “Cimdiņš” sniegto sociālo pakalpojumu apmaksa.

2022. gadā projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” ietvaros turpinās darbs pie ģimeniskai videi 
pietuvinātas pakalpojuma sniegšanas vietas izveides Skroderu ielā 13, Ventspilī, kurā tiks nodrošināta 12 bērniem ārpusģimenes bērnu 
aprūpe, radot bērniem ģimenes dzīvei maksimāli pietuvinātus sadzīves apstākļus. 

2022. gadā plānots izpētes darbs pie ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietas izveides pensijas vecuma personām, kā 
rezultātā plānots izveidot 4 ēkas, katrā pa 2 dzīvokļiem, nodrošinot pakalpojumu kopumā 48 senioriem.

jas 19 
rezidentiem, kā arī nodrošinot ārstiem dzīvojamās telpas.

Ventspils slimnīcā 2022. gadā turpinās Rehabilitācijas nodaļas jeb Kurzemes Rehabilitācijas centra būvniecība SIA “Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca”. Jaunajā Rehabilitācijas nodaļā, kas būs divu stāvu piebūve pie esošās slimnīcas ēkas, paredzētas astoņas dienas 

 nodaļas izveidi 
rehabilitācijas pakalpojumi kļūs iedzīvotājiem pieejamāki, daudzveidīgāki un nodrošinās mūsdienīgu veselības aprūpi tuvu savai dzīves 
vietai. Īpaši tiks uzlabota un attīstīta stacionāra un dienas stacionāra pacientu rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāte un dažādība, kā arī 
pilnveidoti ambulatorie pakalpojumi. 2022. gadā plānota Kurzemes Rehabilitācijas centra atklāšana.

2022. gadā tiks uzsākta Uzņemšanas nodaļas un Laboratorijas pārbūve. Būtiskākās izmaiņas, ko novērtēs ikviens slimnīcas apmeklētājs, 
saistītas ar Uzņemšanas nodaļas paplašināšanu un pacientu plūsmu nodalīšanu. Pacienti, kuri Uzņemšanas nodaļā ierodas paši, tiks nodalīti 
no pacientiem, kurus slimnīcā nogādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  Līdzās Uzņemšanas nodaļai paredzētas arī jaunas 
un plašas Diagnostikas nodaļas telpas, līdz ar to - rentgena un datortomogrāfa izmeklējumu telpas būs ērtāk pieejamas apmeklētājiem. 
Projekta ietvaros tiks būtiski pārplānota un pārbūvēta arī slimnīcas Laboratorija, izveidojot modernas atvērtā tipa laboratorijas darba 
telpas, būtiski atvieglojot un uzlabojot darbu speciālistiem. Darbus plānots pabeigt 2023. gada maijā.

ciālistus, 
pilnveidojot aprīkojumu veicot jaunas – ceturtās operāciju zāles būvniecību u.c.

Kultūras nozarē:
tenošanu 

Piejūras brīvdabas muzejā. Plānots pabeigt darbu pie daudzfunkcionālās ēkas (ieejas mezgla, darbinieku, ekspozīciju, krājuma un 
restaurācijas darbu nodrošinošo telpu) projekta īstenošanas un jaunas pastāvīgās ekspozīcijas veidošanas Piejūras brīvdabas muzejā – 
projektu “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” un 
“Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija” ietvaros. Plānots darbs pie pastāvīgās ekspozīcijas 
koncepcijas un satura, kas veltīts zvejnieku un zemnieku tradicionālajam dzīvesveidam Ventspils novadā un dabai Ziemeļkurzemē. 

Rietumlatvijas vēstures izpētes projekta ietvaros paredzēts turpināt Ventspils pilsētas un novada arheoloģisko izpēti, un pabeigt darbu pie 
Ingrīdas Štrumfas veidotās grāmatas “Ventspils grāmata” otrās daļas (Pirmais pasaules karš, Latvijas Republika 20. gs. 20. - 30. gs., pēckara 
periods) un to publicēt.

Savukārt Ventspils bibliotēkas pārraudzībā 2022. gadā plānots pabeigt jauno Gāliņciema sabiedrisko centru Kuldīgas ielā 138, Ventspilī, kas 
nodrošinās gan bibliotēkas pakalpojumus, gan  kultūrizglītojošus pasākumus.

Ventspils Kultūras centrs 2022. gadā, kā jau iepriekšējos gados, plāno organizēt tādus nozīmīgus pasākumus kā „Piektdienas vakara pastai-
ga”, sadarbība ar Latvijas motobraucēju asociāciju starptautisko pasākumu „Kurland Bike Meet” un augusta pirmajā nedēļas nogalē notie-
košos Pilsētas svētkus.

Teātra namā “Jūras vārti” un koncertzālē “Latvija” 2022. gadā tiek plānoti kopumā vairāk nekā 64 pasākumi, ieskaitot izstādes un telpu 
nomas pasākumus. Izvērtējot teātra nama ”Jūras vārti” repertuāru, pieņemts lēmums repertuāru papildināt ar viesizrādēm no ārvalstīm, lai 
nodrošinātu iespēju gūt daudzveidīgu un mūsdienīgu skatuves mākslas pieredzi.
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Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā:
2022. gadā tiks turpināts darbs pie izglītojošo interaktīvo eksponātu izveides Zinātnes un inovāciju centrā “VIZIUM”. Zinātnes centrā būs 
izveidotas izglītojošas interaktīvas ekspozīciju zāles ar vairāk kā 80 interaktīviem eksponātiem, zinātnes šovi, laboratorijas, konferenču 

baszinātnēm. 
Šobrīd norisinās aktīvs darbs pie ekspozīcijas un izglītojošā satura radīšanas. 2021. gada oktobrī Zinātnes centrā tika uzstādīti pirmie astoņi 
eksponāti, kas tapuši projekta ''Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas – Next Generation Micro Cities of Europe'' ietvaros. Eksponāti 
sniegs ieskatu STEM jomā, veicinot jauniešu interesi saistīt nākotnes profesijas izvēli ar zinātni, tehnoloģijām, inženieriju un matemātiku. 
Savukārt decembrī tika uzstādīti vēl 3 eksponāti, kas izstrādāti projekta ”Izglītības kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, inženierzinātņu un 
tehnoloģiju jomā” ietvaros. Pārējie eksponāti, kas tiek izgatavoti projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros, tiks uzstādīti līdz 
2022. gada vasarai.

2022. gadā uzsākta Erasmus+ programmas projekta “Pieaugušo izglītības speciālistu profesionālā pilnveide” realizācija, kā ietvaros tiks 
veikta pieaugušo izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana un uzlabošana, integrējot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību saturu, kas 
veicinātu dalībnieku vajadzībām atbilstošu digitālo prasmju pilnveidi, kā arī tiks izveidota tiešsaistes kursu materiālu izstrādes metodika.

Ārkārtējās situācijas izsludināšana saistībā ar vīrusa Covid-19 infekcijas izplatību pasaulē un Latvijā:
Saistībā ar vīrusa Covid-19 infekcijas izplatību pasaulē un Latvijā, valstī no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. aprīlim un no 
2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim tika izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni ierobežojošu pasākumu. Ņemot 
vērā, ka ar 2022. gada 1. aprīli tika atcelta virkne drošības pasākumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un 
pulcēšanās ierobežojumiem, paredzams, ka 2022. gada vasaras sezonā plānotie kultūras, izklaides, sporta un citi pasākumi tiks īstenoti 
atbilstoši plānotajam. Sagaidāms, ka iepriekšējos periodos Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumu sekas skars pašvaldības 
ieņēmumus un izdevumus arī turpmāk. 

Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem:
Ņemot vērā 2022. gada 24. februārī uzsākto Krievijas militāru agresiju pret Ukrainu, Ventspilī tiek uzņemtas ukraiņu bēgļu ģimenes. 
Ventspils valstpilsētas pašvaldība 2022. gadā sniedz un turpinās sniegt plašu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, nodrošinot tos ar 
naktsmītnēm, ēdināšanas pakalpojumiem, sniedzot atbalstu materiālā viedā, izsniedzot braukšanas kartes Ventspils pilsētas maršruta 
autobusos, nodrošinot bērniem vietas pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības programmas apguvi vispārizglītojošās skolās, kā arī 
cita veida atbalstu. 

2022. gada 3. martā Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēmumsi lēmumu “Par atbalsta pasākumiem Ukrainai”, paužot 
stingru nosodījumu Krievijas prezidenta Vladimira Putina īstenotajai karadarbībai Ukrainā.

ts, 
kā rezultātā Ventspils valstspilsētas pašvaldībai būs izaicinājums sabalansēt 2022.gada budžeta izdevumus.
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Nr. 
p.k. R d t ju nosaukums

2020.gada izpilde 
(naudas pl sma), 

EUR

2021.gada izpilde 
(naudas pl sma), 

EUR

Aps prin tais 
pl ns uz 

2022.gada 
1.apr li , EUR

1 2 3 4 5
1 IE MUMI (1+2+3+4) 61 931 287 57 463 507 57 811 570
2 1. Nodok u un nenodok u ie mumi (3+7) 38 376 617 37 661 484 36 382 919
3 1.1. Nodok u ie mumi (4+5+6) 33 741 335 31 476 930 29 297 048
4        Iedz vot ju ien kuma nodoklis 29 087 193 26 616 727 24 602 234
5        Nekustam  pašuma nodoklis 4 556 236 4 823 454 4 631 619
6        Nodok i par pakalpojumiem un prec m 97 906 36 749 63 195
7 1.2. Ie mumi no izl dzin šanas fonda 796 842 2 753 055 2 956 601
8 1.3. Nenodok u ie mumi (8+9+10+11) 3 838 440 3 431 499 4 129 270
9 Autoce u (ielu) fonda l dzek i 1 295 167 1 294 585 1 387 415
10 Ostas maksas 852 156 680 188 621 900
11 Ie mumi no uz m jdarb bas un pašuma 588 019 350 726 213 685

12
Ie mumi no pašvald bas nekustam /kustam  pašuma 
p rdošanas

391 965 367 754 603 211

13 P r jie nenodok u ie mumi 711 133 738 246 1 303 059
14 2. Bud eta iest u maksas pakalpojumi 2 891 341 2 594 710 2 690 634
15 3. Valsts nans jums 10 557 746 9 660 576 10 668 960
16 3. rvalstu  nans jums 10 100 883 7 544 737 8 014 657
17 4. Sa em e ziedojumi un d vin jumi 4 700 2 000 54 400
18 IZDEVUMI P C VALD BAS FUNKCIJ M 62 351 264 64 256 656 70 790 186
19 Visp r jie vald bas dienes 2 783 512 2 935 913 3 326 809
20 t.sk. maks jumi pašvald bu nanšu izl dzin šanas fondam 8 082
21 Sabiedrisk  k r ba un droš ba 1 976 968 1 948 356 2 491 729
22 Ekonomisk  darb ba 5 287 303 6 915 526 9 633 599
23 Vides aizsardz ba 76 427 93 947 127 352
24 Pašvald bas teritoriju un m jok u apsaimniekošana 18 328 734 16 482 614 11 260 994
25 Vesel ba 126 791 143 918 92 235
26 Atp ta, kult ra un reli ija 8 359 247 9 903 221 14 606 351
27 Izgl ba 20 325 432 20 618 544 22 726 774
28 Soci l  aizsardz ba 5 086 851 5 214 617 6 524 343
29 IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJ M KATEGORIJ M 62 351 264 64 256 656 70 790 186
30 Atl dz ba 23 052 952 25 637 978 28 220 500
31 Preces un pakalpojumi 12 108 613 12 417 020 17 531 021
32 Subs dijas un dot cijas 5 429 961 5 981 090 6 095 317
33 Procentu maks jumi 2 962 18 763 61 800
34 Pamatkapit la veidošana 18 683 661 16 461 153 14 618 245
35 Soci lie pabals  1 938 042 2 318 403 2 902 410
36 Pašvald bu bud eta uztur šanas izdevumu transfer 1 135 074 1 422 249 1 360 893
37 Aizdevumi, aiz mumi un ieguld jumi pamatkapit l -105 611 -8 075 080 -279 336
38 Bud eta l dzek u atlikums gada s kum 17 762 593 17 448 229 18 730 160
39 Bud eta l dzek u atlikums p rskata perioda beig s 17 448 229 18 730 160 6 030 880
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Konta 
Nr. Poste a  nosaukums 

P rskata perioda 
beig s 

(uz 31.12.2021.), 
EUR 

P rskata perioda 
s kum  

(uz 31.12.2020.), 
EUR 

1 2 3 4 

1000 Ilgtermi a ieguld jumi 427 726 428 431 735 800 

1100 Nemateri lie ieguld jumi 1 072 633 1 010 488 

1120 Licences, koncesijas un patenti, pre u z mes 
un taml dz gas ties bas 263 197 249 877 

1130 P r jie nemateri lie ieguld jumi 802 588 4 628 

1140 Nemateri lo ieguld jumu izveidošana 5 155 755 983 

1180 Avansa maks jumi par nemateri lajiem 
ieguld jumiem 1 693 0 

1200 Pamatl dzek i 355 960 787 363 248 098 

1210 Zeme un b ves 169 830 332 152 594 462 

1220 Tehnolo isk s iek rtas un maš nas 229 809 327 023 

1230 P r jie pamatl dzek i 13 417 774 12 672 295 

1240 Pamatl dzek u izveidošana un nepabeigt  
b vniec ba 4 690 343 18 140 991 

1250 Tur jum  nodotie valsts un pašvald bu 
pašumi 165 404 880 176 154 307 

1260 Biolo iskie un pazemes akt vi 1 518 846 1 457 068 

1280 Avansa maks jumi par pamatl dzek iem 868 803 1 901 952 

1300 Ilgtermi a finanšu ieguld jumi 63 993 915 61 550 229 

1310 L dzdal ba radniec go kapit lsabiedr bu 
kapit l  63 706 024 61 268 139 

1320 L dzdal ba asoci to kapit lsabiedr bu 
kapit l  269 616 243 595 

1330 Ilgtermi a aizdevumi 18 275 25 743 

1350 P r jie ilgtermi a finanšu ieguld jumi 0 12 752 

1400 Ilgtermi a pras bas 64 275 55 444 

1420 P r j s ilgtermi a pras bas 64 275 55 444 

1500 Ieguld juma pašumi 6 634 818 5 871 541 

1510 Ieguld juma pašumi 3 897 539 2 847 066 

1550 Tur jum  nodotie ieguld juma pašumi 2 737 279 3 024 475 

2000 Apgroz mie l dzek i 23 812 448 22 337 463 

2100 Kr jumi 165 572 217 019 

2300 stermi a pras bas 3 298 567 1 781 957 

2400 N kamo periodu izdevumi un avansa 
maks jumi par pakalpojumiem un projektiem 1 585 732 2 875 284 

2500 stermi a finanšu ieguld jumi 14 428 7 875 

2600 Naudas l dzek i 18 748 149 17 455 328 

I. BILANCE (1000+2000) 451 538 876 454 073 263 
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Konta 
Nr. Poste a  nosaukums 

P rskata perioda 
beig s 

(uz 31.12.2021.), 
EUR 

P rskata perioda 
s kum  

(uz 31.12.2020.), 
EUR 

1 2 3 4 

3000 Pašu kapit ls 421 101 835 429 115 405 

3300 Rezerves 12 387 926 12 387 926 

3500 Bud eta izpildes rezult ti 408 713 909 416 727 479 

3510 Iepriekš jo p rskata gadu bud eta izpildes 
rezult ts 416 727 479 413 721 140 

3520 P rskata gada bud eta izpildes rezult ts -8 013 570 3 006 339 

4000 Uzkr jumi 0 3 489 

5000 Saist bas 30 437 041 24 954 369 

5100 Ilgtermi a saist bas 17 136 208 15 050 311 

5110 Ilgtermi a aiz mumi 16 460 029 8 746 231 

5150 Ilgtermi a n kamo periodu ie mumi un 
sa emtie avansa maks jumi 676 179 6 304 080 

5200 stermi a aiz mumi un ilgtermi a 
aiz mumu stermi a da a 1 021 398 669 886 

5300 stermi a saist bas pret pieg d t jiem un 
darbuz m jiem 458 801 986 331 

5400 stermi a uzkr t s saist bas 1 791 325 2 517 364 

5600 Nor ini par darba samaksu un ietur jumiem 
(iz emot nodok us) 80 134 49 033 

5700 Saist bas par nodok iem, nodev m un citiem 
maks jumiem 1 331 382 175 592 

5800 P r j s stermi a saist bas 65 870 54 913 

5900 N kamo periodu ie mumi, sa emtie avansa 
maks jumi un transferti 8 551 923 5 450 939 

I BILANCE (3000+4000+5000) 451 538 876 454 073 263 
 

Konta 
Nr. Poste a  nosaukums 

P rskata perioda 
beig s 

(uz 31.12.2021.), 
EUR 

P rskata perioda 
s kum  

(uz 31.12.2020.), 
EUR 

1 2 3 4 

0100 Nom tie akt vi 1 528 773 1 449 152 

9100 Zembilances akt vi 7 348 496 11 845 022 

9130 Apr in tie l gumsodi, naudas sodi, soda 
naudas un kav juma naudas 283 799 327 392 

9140 Pras bas par prettiesiski atsavin tiem akt viem 4 966 5 339 

9190 Citi zembilances akt vi 7 059 731 11 512 291 

9500 Zembilances pas vi 14 123 444 30 201 309 

9510 

N kotnes saist bas saska  ar l gumiem, kas 
nosl gti par rvalstu finanšu pal dz bas un 
Eiropas Savien bas politiku instrumentu 
finans tajiem projektiem 

3 647 627 2 236 003 
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9520 

N kotnes saist bas saska  ar l gumiem un 
vad bas l mumiem par ilgtermi a ieguld jumu 
ieg di un izveidošanu, iz emot tos, kas nosl gti 
par rvalstu finanšu pal dz bas un Eiropas 
Savien bas politiku instrumentu finans tajiem 
projektiem 

3 536 957 23 448 556 

9530 

N kotnes saist bas saska  ar l gumiem un 
vad bas l mumiem par pre u un pakalpojumu 
ieg di, iz emot tos, kas nosl gti par rvalstu 
finanšu pal dz bas un Eiropas Savien bas politiku 
instrumentu finans tajiem projektiem un nomu 

183 521 60 339 

9540 Sa emtie, bet neapmaks tie avansa 
attaisnojuma dokumenti 65 688 66 636 

9560 Izsniegtie galvojumi 827 632 1 364 036 

9590 Citas zembilances saist bas 5 862 019 3 025 739 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
2021.gada publiskais pārskats

Konta 
Nr. Poste a  nosaukums 

P rskata perioda 
beig s 

(uz 31.12.2021.), 
EUR 

P rskata perioda 
s kum  

(uz 31.12.2020.), 
EUR 

1 2 3 4 
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NEATKAR GU REVIDENTU ZI OJUMS 

 

DOKUMENTA DATUMS IR T  ELEKTRONISK S PARAKST ŠANAS LAIKS 

Ventspils valstspils tas pašvald bas domei  

Atzinums 

M s esam veikuši Ventspils valstspils tas pašvald bas (turpm k tekst  „Pašvald ba”) pievienotaj  gada p rskat  ietvert  
konsolid t  finanšu p rskata rev ziju. Pievienotais konsolid tais finanšu p rskats ietver p rskatu par finansi lo st vokli 
2021. gada 31. decembr  (bilance), p rskatu par darb bas finansi lajiem rezult tiem, pašu kapit la izmai u p rskatu, 
naudas pl smas p rskatu par gadu, kas nosl dz s 2021. gada 31. decembr , k  ar  finanšu p rskata pielikumu, tai skait , 
finanšu p rskata poste u strukturiz to skaidrojumu, gr matved bas uzskaites principu aprakstu, gada p rskata 
sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku p rvald šanas aprakstu.  

M supr t, pievienotais konsolid tais finanšu p rskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Ventspils valstspils tas 
pašvald bas konsolid to finansi lo st vokli 2021. gada 31. decembr  un par t s konsolid tajiem darb bas finanšu 
rezult tiem un konsolid to naudas pl smu gad , kas nosl dz s 2021. gada 31. decembr  saska  ar Latvijas Republikas 
Ministru Kabineta 2018. gada 19. j nija noteikumiem Nr. 344 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba”. 

Atzinuma pamatojums 

M s veic m rev ziju saska  ar Latvijas Republik  atz tiem finanšu rev zij m piem rojamiem Starptautiskajiem Augst ko 
rev zijas iest u standartiem (turpm k - ISSAI). M su pien kumi, kas noteikti šajos standartos, t l k izkl st ti m su 
zi ojuma sada  “Revidenta atbild ba par konsolid t  finanšu p rskata rev ziju”. M s esam neatkar gi no Pašvald bas 
saska  ar Starptautisk  Profesion lu gr matve u tikas kodeksa (iek aujot starptautiskos neatkar bas standartus) (SG SP 
kodekss) pras b m un Latvijas Republikas Rev zijas pakalpojumu likum  iek autaj m neatkar bas pras b m, kas ir 
piem rojamas m su veiktajai konsolid t  finanšu p rskata rev zijai Latvijas Republik . M s esam iev rojuši p r jos 
Rev zijas pakalpojumu likum  un SG SP kodeks  noteiktos tikas principus. M s uzskat m, ka m su ieg tie rev zijas 
pier d jumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu m su atzinumam.  

Zi ošana par citu inform ciju 

Vad ba ir atbild ga par citu inform ciju. Cita inform cija ietver: 

 vad bas zi ojumu, kas sniegts e-P rskatu sist m  sada  Dokumenti “2. Vad bas zi ojums”; 
 bud eta izpildes skaidrojums, kas sniegts e-P rskatu sist m  sada  Dokumenti “6. Bud eta izpildes skaidrojums”. 

Cita inform cija neietver konsolid to finanšu p rskatu un m su revidentu zi ojumu par šo finanšu p rskatu. 

M su atzinums par konsolid to finanšu p rskatu neattiecas uz šo citu inform ciju, un m s nesniedzam par to nek da veida 
apliecin jumu, iz emot to k  nor d ts m su zi ojuma sada  Citas zi ošanas pras bas saska  ar Latvijas Republikas 
ties bu aktu pras b m. 

Saist b  ar konsolid t  finanšu p rskata rev ziju m su pien kums ir iepaz ties ar citu inform ciju un, to darot, izv rt t, 
vai š  cita inform cija b tiski neatš iras no konsolid t  finanšu p rskata vai no m su rev zijas gait  ieg taj m zin šan m 
un vai t  nesatur cita veida b tiskas neatbilst bas.  

SIA „Ernst & Young Baltic“ 
Muitas iela 1a 
R ga, LV-1010 
Latvija  
Tel.: +371  6704 3801 
Faks.: +371 6704 3802 
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www.ey.com/lv 
 
Re istr cijas Nr. 40003593454 
PVN maks t ja Nr. LV40003593454 
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Ja, pamatojoties uz veikto darbu un emot v r  rev zijas laik  g t s zin šanas un izpratni par Pašvald bu un t s darb bas 
vidi, m s secin m, ka cit  inform cij  ir b tiskas neatbilst bas, m su pien kums ir par to zi ot. M su uzman bas lok  
šaj  zi  nav non kuši nek di apst k i, par kuriem b tu j zi o. 

Citas zi ošanas pras bas saska  ar Latvijas Republikas ties bu aktu pras b m 

Latvijas Republikas Rev zijas pakalpojumu likum  noteiktas v l citas zi ošanas pras bas attiec b  uz vad bas zi ojumu.  

M su pien kums ir izv rt t, vai vad bas zi ojums ir sagatavots saska  ar 2018. gada 19. j nija LR Ministru Kabineta 
2018. gada 19. j nija noteikumu Nr. 344 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” pras b m.  

Pamatojoties vien gi uz m su rev zijas ietvaros veiktaj m proced r m, m supr t: 
 vad bas zi ojum  par konsolid to finanšu gadu, par kuru ir sagatavots konsolid tais finanšu p rskats, sniegt  

inform cija atbilst konsolid tajam finanšu p rskatam, un 
 vad bas zi ojums ir sagatavots saska  ar 2018. gada 19. j nija LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 344 „Gada p rskata 

sagatavošanas k rt ba” pras b m.  
 

Vad bas un personu, kur m uztic ta Pašvald bas p rvalde, atbild ba par konsolid to finanšu p rskatu 

Vad ba ir atbild ga par konsolid t  finanšu p rskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saska  ar 
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2018. gada 19. j nija noteikumiem Nr. 344 „Gada p rskata sagatavošanas k rt ba” 
un par t du iekš jo kontroli, k du vad ba uzskata par nepieciešamu, lai b tu iesp jams sagatavot konsolid to finanšu 
p rskatu, kas nesatur ne kr pšanas, ne k du izrais tas b tiskas neatbilst bas. 

Sagatavojot konsolid to finanšu p rskatu, vad bas pien kums ir izv rt t Pašvald bas sp ju turpin t darb bu, p c 
nepieciešam bas sniedzot inform ciju par apst k iem, kas saist ti ar Pašvald bas sp ju turpin t darb bu un darb bas 
turpin šanas principa piem rošanu, ja vien vad ba nepl no likvid t Pašvald bu vai p rtraukt t s darb bu, vai ar  tai nav 
citas re las alternat vas k  Pašvald bas likvid šana vai darb bas p rtraukšana. 

Personas, kur m uztic ta Pašvald bas p rvalde, ir atbild gas par Pašvald bas konsolid to finanšu p rskata sagatavošanas 
p rraudz bu. 

Revidenta atbild ba par konsolid to finanšu p rskata rev ziju 

M su m r is ir ieg t pietiekamu p rliec bu par to, ka konsolid tais finanšu p rskats kopum  nesatur k du vai kr pšanas 
izrais tas b tiskas neatbilst bas, un sniegt revidentu zi ojumu, kur  izteikts atzinums. Pietiekama p rliec ba ir augsta 
l me a p rliec ba, bet t  negarant , ka rev zij , kas veikta saska  ar ISSAI, vienm r tiks atkl ta b tiska neatbilst ba, ja 
t da past v. Neatbilst bas var rasties kr pšanas vai k du rezult t , un t s ir uzskat mas par b tisk m, ja var pamatoti 
uzskat t, ka t s katra atseviš i vai visas kop  var tu ietekm t saimnieciskos l mumus, ko lietot ji pie em, pamatojoties 
uz šo konsolid to finanšu p rskatu. 

Veicot rev ziju saska  ar ISSAI, m s vis  rev zijas gait  izdar m profesion lus spriedumus un iev rojam profesion lo 
skepsi. M s ar :  

 identific jam un izv rt jam riskus, ka konsolid taj  finanšu p rskat  var tu b t kr pšanas vai k du d  raduš s 
b tiskas neatbilst bas, izstr d jam un veicam rev zijas proced ras šo risku mazin šanai, k  ar  ieg stam rev zijas 
pier d jumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu m su atzinumam. Risks, ka netiks atkl tas b tiskas 
kr pšanas rad tas neatbilst bas, ir augst ks nek  k du izrais tu neatbilst bu risks, jo kr pšana var ietvert slepenas norunas, 
dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzr d tu inform ciju, maldinošas inform cijas sniegšanu vai iekš j s kontroles 
p rk pumus; 
 ieg stam izpratni par iekš jo kontroli, kas ir b tiska rev zijas veikšanai, lai izstr d tu konkr tajiem apst k iem 

atbilstošas rev zijas proced ras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvald bas iekš j s kontroles efektivit ti; 
 izv rt jam pielietoto gr matved bas uzskaites politiku piem rot bu un gr matved bas apl šu un attiec g s 

vad bas uzr d t s inform cijas pamatot bu; 
 izdar m secin jumu par vad bas piem rot  darb bas turpin šanas principa atbilst bu un, pamatojoties uz 

ieg tajiem rev zijas pier d jumiem, par to, vai past v b tiska nenoteikt ba attiec b  uz notikumiem vai apst k iem, kas 
var rad t noz m gas šaubas par Pašvald bas sp ju turpin t darb bu. Ja m s secin m, ka b tiska nenoteikt ba past v, 
revidentu zi ojum  tiek v rsta uzman ba uz konsolid taj  finanšu p rskat  sniegto inform ciju par šiem apst k iem. Ja 
š da inform cijas konsolid taj  finanšu p rskat  nav sniegta, m s sniedzam modific tu atzinumu. M su secin jumi ir 
pamatoti ar rev zijas pier d jumiem, kas ieg ti l dz revidentu zi ojuma datumam. Tom r n kotnes notikumu vai apst k u 
ietekm  Pašvald ba savu darb bu var p rtraukt; 
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ieg stam pietiekamus un atbilstošus rev zijas pier d jumus par Pašvald bas konsolid cij  iesaist to iest u 
finanšu inform ciju ar m r i sniegt atzinumu par konsolid to finanšu p rskatu. M s esam atbild gi par Pašvald bas 
rev zijas vad bu, p rraudz bu un veikšanu. M s paliekam piln b  atbild gi par m su revidentu atzinumu.  
 

Person m, kur m uztic ta Pašvald bas p rvalde, m s cita starp  sniedzam inform ciju par pl noto rev zijas apjomu un 
laiku, k  ar  par svar giem rev zijas nov rojumiem, taj  skait  par b tiskiem iekš j s kontroles tr kumiem, kurus m s 
identific jam rev zijas laik . 
 
 
 
SIA „Ernst & Young Baltic” 
Licence Nr. 17 
 
Iveta Vimba  
Valdes locekle    
LR zv rin ta revidente 
Sertifik ts Nr. 153 
 
R g  
  
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKST TS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA Z MOGU 
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* Piez me. Saska  ar Gada p rskatu un konsolid to gada p rskatu likumu,  04.02.2020. MK noteikumiem Nr.63 
"Noteikumi par publiskas personas kapit lsabiedr bu un publiski priv to kapit lsabiedr bu valdes un padomes 
locek u skaitu, ka ar   valdes un padomes locek u m neša atl dz bas maksim lo apm ru": 

1. Liela sabiedr ba ir sabiedr ba, kura bilances datum  p rsniedz vismaz 2 no 3 š d m krit riju robe v r b m 
(bilances kopsumma EUR  20 000 000, neto apgroz jums EUR 40 000 000, vid jais darbinieku skaits 
p rskata gad  250). 

2.  Vid ja sabiedr ba ir sabiedr ba, kura bilances datum  nep rsniedz vismaz 2 no 3 š d m krit riju 
robe v r b m (bilances kopsumma EUR 20 000 000, neto apgroz jumsEUR 40 000 000, vid jais darbinieku 
skaits p rskata gad  250). 

3. Maza sabiedr ba ir sabiedr ba, kura bilances datum  nep rsniedz vismaz 2 no 3 š d m krit riju 
robe v r b m (bilances kopsumma EUR  4 000 000, neto apgroz jums EUR 8 000 000, vid jais darbinieku 
skaits p rskata gad  50). 

** 15.rind  sabiedr bas lielumu raksturojošos r d t jos ir atspogu o  2020.gada audit t  p rskata da . 

 

bilances 
kopsumma 
t kst. EUR 

neto 
apgroz jums 
t kst. EUR 

vid jais 
darbinieku 

skaits 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

163 082 53 727 1 599

1 Pašvald bas SIA " deka" 100% 52 055 2 849 86 Vid ja 1

denssaimniec bas pakalpojumi, t.sk. sabiedriskie 
denssaimniec bas pakalpojumi ( densapg des un kanaliz cijas 

pakalpojumi) un ar tiem saist ti pakalpojumi, t.sk. dens pat ri a 
skait t ju uzst d šana, nomai a p c verifik cijas, plomb šana; 
ku, b vju iekš jo un r jo densapg des un kanaliz cijas t klu 

apkalpošana (t r šana, skalošana, pakalpojumu atsl gšana, 
piesl gšana u.c.); aseniz cijas pakalpojumi; piesl gumu pie 
densvada un kanaliz cijas t kliem izb ve. 

2 Pašvald bas SIA "Ventspils siltums" 100% 23 487 8 260 82 Vid ja 1 Siltumener ijas pieg de.

3 SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils" 52,684% 19 916 1 081 156 Vid ja 1 Sporta un akt v s atp tas objektu, viesn cas pakalpojumi.

4 SIA "Zieme kurzemes re ion l   slimn ca" 87,956% 34 836 25 444 688 Liela 4 Veselbas apr pes pakalpojumu nodrošin šana (stacion rie un 
ambulatorie pakalpojumi).

5 Pašvald bas SIA "Ventspils nekustamie pašumi" 100% 10 654 2 611 99 Vid ja 1
Sava vai nom ta nekustam  pašuma iz r šana un p rvald šana, 
nekustam  pašuma p rvald šana par atldzbu vai uz lguma 
pamata.

6
Pašvald bas SIA "Ventspils labiek rtošanas 
kombin ts" 100% 8 401 5 296 199 Vid ja 1

Sanit r s t r šanas iecirknis (da da veida atkritumu 
apsaimniekošana, tostarp sav kšana, transport šana, š irošana, 
uzglab šana, p rstr de; p rvietojamo tualešu kab u noma un 
apkalpošana; sadzves atkritumu poligona apsaimniekošana un 
infrastrukt ras uztur šana un att st ba); Apza umošanas iecirknis 
(teritoriju uztur šana; teritorijas labiek rtošana; z liena 
p aušana; koku noz šana un zaru apz šana); Apbed šanas 
birojs (apbed šanas pakalpojumu sniegšana; Ventspils kaps tu 
uztur šana); Ce u ekspluat cijas iecirknis (ielu uztur šana; ielu 
rekonstrukcija; segumu izb ve); Transporta meh niskais cehs 
(ielu un veloceli u mehaniz ta t r šana; transporta pakalpojumi).

7 Pašvald bas SIA "Ventspils reiss" 100% 7 547 3 706 123 Vid ja 1 Pasa ieru p rvad jumi ar autobusiem Ventspils pils tas, 
re ion l s nozmes maršrutos un t risma p rvad jumos.

8 SIA "Ventspils lidosta"      100% 2 026 3 5 Maza 1 Aviotransporta palgdarb bas.

9 SIA "Vats" 50,002% 987 1 129 9 Maza 1 Elektroener ijas p rvade un tirdzniec ba.

10 Pašvald bas SIA " Ventspils tirgus" 100% 938 177 8 Maza 1 Tirdzniec bas vietu un telpu noma.

11 SIA "Venttests" 50,000% 557 291 8 Maza 1 Transportldzek u tehnisk  p rbaude un analze.

12 SIA "Kurzemes filharmonija"      100% 842 81 35 Maza 1 Kult ras un kult rizgl tojoša darb ba.

13 Pašvald bas SIA "Ventspils poliklnika" 100% 735 2 796 95 Maza 1
Ambulatoro medic nisko pakalpojumu (prim ro un sekund ro) 
sniegšana iedzvot jiem.

14 SIA "Starptautisk  Rakstnieku un tulkot ju m ja" 33,333% 100 3 6 Maza 1

Radoš s rezidences, tulkot ju apm c ba, Latvijas literat ras 
eksporta nodrošin šana: dalba gr matu tirgos, Latvijas 
literat ras izdošana rvalst s, literat ras a entu darb ba, rvalstu 
izdev ju viz šu nodrošin šana, Latvijas autoru dalba festiv los.

II. P r j s sabiedr bas

15 SIA "Futbola klubs Ventspils"** 11,225% 182 125 52 Maza 3 Sporta klubu darb ba, rekl mas pakalpojumi.

Npk Sabiedr bas  nosaukums

Pašvald bas 
ietekme 

sabiedr b  % 
31.12.2021.

Sabiedr bas lielumu  raksturojošie 
r d t ji Sabiedr bas 

iedal jums p c 
lieluma 

31.12.2021.*

Valdes 
locek u skaits 

sabiedr b  
31.12.2021.

Pamata pakalpojumi

I.  Radniecisk s un asoci t s sabiedr bas

5.pielikums
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6.pielikums
 1.tabula
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2.tabula

palielin jums 
(+)

samazin jums 
(-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020.g. 52 284 -52 284

2020.g. 811 000 -405 500 405 500
2021.g. 405 500 -405 500
2020.g. 1 089 440 -130 904 958 536
2021.g. 958 536 -130 904 827 632
2022.g. 827 632 -392 712 434 920
2020.g. 1 952 724 -588 688 1 364 036
2021.g. 1 364 036 -536 404 827 632
2022.g. 827 632 -392 712 434 920

Gads

Neatmaks t  
pamatsumma , kurai 

nav iest jies 
maks šanas termi š 

(p rskata perioda 
s kum )

Dar jumi (+, -)

Pamatsumma 
p rskata 
perioda 
beig s 

# Aiz m js M r is
L guma 

paraks šanas 
datums

Atmaksas 
termi š

Galvojuma 
summa 

Pašvald bas SIA " deka"2

05.12.2023. 2 398 480

4 KOP

28.12.2002.
Cieto sadz ves atkritumu 

apsaimniekošana Ventspils 
re ion

Pašvald bas SIA "Ventspils 
labiek rtošanas kombin ts"

Pašvald bas SIA " deka"
denssaimniec bas a s ba 

Ventspil , II k rta
3 26.06.2006.

1

28.12.2002.denssaimniec bas un 
kanaliz cijas pakalpojumu 

10 379 464

1 492 984

6 488 000

05.03.2020.

05.09.2021.
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Datu avots: Ventspils domes administrācijas Finanšu nodaļa


