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Ievads 

Cienījamie Ventspils pašvaldības publiskā pārskata lasītāji!  

 Ventspils pilsētas pašvaldībai vienmēr bijis svarīgi nodrošināt efektīvu pašvaldības dialogu ar Ventspils iedzī-
votājiem, tāpēc arī šogad pie Jums nonāk jau piecpadsmitais Ventspils pilsētas pašvaldības sagatavotais publiskais 
pārskats -2015.gadā pašvaldībā paveiktā atspoguļojums dažādās pašvaldības darbības jomās, pašvaldībai uzticēto 
funkciju izpildē. 

 2015. gadā rekonstruētas un no jauna izbūvētas ielas un to posmi, labiekārtoti daudzdzīvokļu māju iekšpa-
galmi, veloceliņu tīkls paplašināts līdz vairāk nekā 50 km garumam un turpināts pilnveidot ūdensapgādes pakalpoju-
mu kvalitāti un pieejamību. Pateicoties veiktajām investīcijām un ražošanas modernizācijas darbiem, siltumenerģijas 
tarifs 2015. gadā samazināts par 2,1%.  

 Lielajā laukumā 2015. gadā izbūvēta vērienīgās strūklakas „Valzivs” baseina daļa, un 2016. gadā turpināsies 
darbs pie strūklakas mākslinieciskā un tehnoloģiskā risinājuma izbūves. Bet jau šobrīd – atjaunotais Lielais laukums 
kļuvis par iecienītu pastaigu vietu.  

 Ventspilī īpaši domāts par ģimenēm ar bērniem – tādēļ arī 2015. gadā pilsēta papildināta ar bērnu parku 
“Brīnumzeme” Žāžciemā, kā arī rotaļu laukumu Bitīte un Ezītis, abās bērnu pilsētiņās izveidoti mini sporta laukumi, 
un Piedzīvojumu parkā atklātas trīs jaunas atrakcijas.  

 Saturīgai brīvā laika pavadīšanai atklāta Ventspils jauniešu māja “Random republika”, kura piedāvā izglītojo-
šus, informatīvus, kā arī izklaidējošus pasākumus jauniešiem. 

 2015. gadā uzsākts darbs pie 2014. gada nogalē apstiprinātās IKT nozares attīstības stratēģijas, kas ietver 
aktivitātes infrastruktūras un izglītības programmu attīstībai, kā arī pasākumus pētniecības un produktu attīstības 
jomā. 

 Pašvaldība rūpējas, lai kvalitatīva izglītība mūsdienīgās telpās būtu pieejama arī Ventspilī darbojošajās valsts 
izglītības iestādēs. 2015. gadā tika atklāts renovētais Ventspils Tehnikuma komplekss un tika izstrādāts tehniskais 
projekts jaunai, mūsdienu prasībām atbilstošai profesionālās kultūrizglītības iestādei - valsts Ventspils mūzikas vidus-
skolai.  

 Nodrošinot jaunas darba vietas, atklāts Elektronikas centrs, kurā darbu sākuši četri elektronikas uzņēmumi, 
un noslēgumam tuvojas arī Tehnoloģiju centra ēkas būvniecība, kur plānots ap 70 darbavietu. 

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

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventspils pilsētas dome  
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Pašvaldības raksturojums 
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 1. FAKTI PAR PILSĒTU, ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS  

 
Ventspils ir viena no Latvijas deviņām republikas pilsētām, viena no Latvijas 119 administratīvajām teritorijām, kurā 
pārvaldi savas kompetences ietvaros realizē pašvaldība. 
Ventspils pilsēta atrodas Latvijas Ziemeļrietumos pie Ventas ietekas Baltijas jūrā, 189 km no galvaspilsētas Rīgas. Pēc 
iedzīvotāju skaita Ventspils pilsēta ir sestā lielākā pilsēta Latvijā un otrā lielākā pilsēta Kurzemes reģionā. 
Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) datiem Ventspils pilsētas platība ir 58 km2, no kuriem 
38% aizņem meži, parki un ūdeņi. 
Ventspils ir lielākais politiskais, administratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs Ziemeļkurzemē. Tuvākais 
nacionālās nozīmes attīstības centrs ir Liepāja. Tuvākie reģionālās nozīmes attīstības centri ir Talsi un Kuldīga. 

  

2. IEDZĪVOTĀJI 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) dati liecina, ka uz 2016.gada 1.janvāri Ventspils pilsētā 
deklarēts 39 861 iedzīvotājs, kas sastāda 1,9% no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita. Salīdzinot ar 2015.gada 1.janvāri, 
iedzīvotāju skaits samazinājies par 412 iedzīvotājiem jeb par 1.0%. 

1.tab. 

Iedzīvotāju skaits Ventspilī un Latvijā (1.janvārī) 

Datu avoti – PMLP 

2.tab. 

Iedzīvotāju vecuma grupas Ventspilī un Latvijā (%, 1.janvārī)  

Datu avoti – PMLP 

Demogrāfisko procesu ietekmes rezultātā 2015.gadā vērojama iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā samazināšanās.   
Pēc PMLP datiem uz 2016.gada 1.janvāri, Ventspilī darbspējas vecumā bija 25 139 iedzīvotāji jeb 63,1% no Ventspils 
iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinot ar 2015.gada 1.janvāri tas saruka par 534 iedzīvotājiem. Virs darbspējas vecuma 
iedzīvotāju īpatsvars uz 2016.gada 1.janvāri veidoja 22,7% no Ventspils pilsētas iedzīvotāju kopskaita. Gada laikā tas 
pieauga par 0,4% punktiem. Nedaudz palielinājās bērnu un jauniešu īpatsvars – no 13,9% līdz 14,2%. 

Nr. Pozīcija 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

1 2 3 4 5 6 6 
1 Ventspils 41 998 41 431 40 679 40 273 39 861 

2 % no Latvijas iedz. kopskaita 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 
3 Latvija 2 217 053 2 201 196 2 180 293 2 160 125 2 144 763 

Nr. Pozīcija 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ventspils           

2   Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 13,7% 13,6% 13,7% 13,9% 14,2% 

3   darbspējas vecumā (15-62 g.) 65,2% 64,6% 64,5% 63,7% 63,1% 

4   Virs darbspējas vecuma (>62 g.) 21,1% 21,7% 21,8% 22,3% 22,7% 

5 Latvija           

6   Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 13,8% 13,9% 14,2% 14,5% 14,7% 

7   darbspējas vecumā (15-62 g.) 65,4% 64,9% 65,0% 64,4% 63,9% 

8   Virs darbspējas vecuma (>62 g.) 20,9% 21,1% 20,8% 21,1% 21,3% 
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Galvenās tendences iedzīvotāju nacionālajā sastāvā Ventspils pilsētā 2015.gadā ir šādas: 
1. Latviešu īpatsvara pieaugums par 0,4% punktiem gadā. Pieaugumu ietekmē gan dzimstība latviešu ģimenēs 

(kas ir augstāka par vidējo), gan iebraucēju skaits no apkārtējiem rajoniem (tajos latviešu īpatsvars ir ap 90%). 
2. Krievu tautības iedzīvotāju īpatsvara samazināšanās par 0,2% punktu gadā. 
3. Ukraiņu, čigānu un poļu tautību iedzīvotāju īpatsvara samazināšanās attiecīgi par 0,1%, 0,2% un 0,1% punktu 

gadā.  
4. poļu un baltkrievu tautības īpatsvara stabilitāte. 
5. citu tautību iedzīvotāju īpatsvara pieaugums par 0,2% punktiem (galvenokārt imigrācijas dēļ). 

3.tab. 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Ventspilī un Latvijā (%, 1.janvārī) 

3. NODARBINĀTĪBA 
 

Pēc CSP datiem 2014.gadā Ventspils pilsētā pamatdarbā bija nodarbināti 14,1 tūkst. strādājošo. Privātajā sektorā 
nodarbināti 75% Ventspils pilsētā strādājošo. 
 
Pēc CSP datiem lielākais Ventspils pilsētas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 2014.gadā bija nodarbināts 
transporta nozares uzņēmumos (22,9%). Rūpniecības uzņēmumos tika nodarbināti 16,8% pilsētā strādājošo, 
tirdzniecības uzņēmumos - 14,5% un būvniecības uzņēmumos – 8,4%.  

Datu avoti – PMLP 

Nr. Pozīcija 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ventspils           

2       latvieši 55,1% 55,3% 55,6% 56,1% 56,5% 

3       krievi 28,7% 28,5% 28,2% 27,8% 27,6% 

4       ukraiņi 4,7% 4,7% 4,6% 4,6% 4,5% 

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

6       čigāni 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,3% 

7       poļi 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 

8       citas tautības 3,3% 3,4% 3,5% 3,6% 3,8% 

9 Latvija           

10       latvieši 59,5% 59,5% 59,6% 59,8% 59,9% 

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

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

13       ukraiņi 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 

14       poļi 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 

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

16       citas tautības 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 

17       neizvēlēta 1,5% 1,7% 1,7% 1,8% 1,9% 
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Nodarbināto skaita īpatsvars pamatdarbā sadalījumā pa nozarēm (NACE 2.red.) 

* Bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā  

Datu avots – NVA 

1.att. 

Kopš 2002.gada pamatdarbā nodarbināto skaits rūpniecībā Ventspils pilsētā ir pieaudzis 1,7 reizes, t.i. no 1 429 līdz 
2 370 darbiniekiem 2014.gadā.  
 
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) apkopotie statistiskie dati liecina, ka bezdarba līmenis Ventspils 
pilsētā uz 2015.gada 31.decembri ir 8,2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem jeb 1 489 personas. Salīdzinot ar 
2014.gada 31.decembri, bezdarbnieku skaits samazinājis par 75 cilvēkiem. Bezdarba līmenis Ventspilī 2015.gada 
31.decembrī ir par 0,5% punktiem zemāks kā vidēji Latvijā (8,7%) un par 2,8% punktiem zemāks kā Kurzemes reģionā 
(11,0%).  

Bezdarba līmenis* pārskata perioda beigās Latvijā un Ventspilī 2012.-2015.gadā un 
uz 04.04.2016, %  

2.att. 

Datu avots – CSP dati 
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Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Latvijā un republikas pilsētās 
2015.gadā, EUR/mēnesī  

3.att. 

Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus Ventspils pilsētā, laika 
periodā no 2015.gada Ventspils pilsētas dome piedalās valsts finansētajā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi” īstenošanā. 2015.gadā Ventspils pilsētas dome katru mēnesi nodrošināja vidēji 19 pagaidu darba 
vietas. 2015.gadā pasākuma ietvaros norīkotie 77 bezdarbnieki tika iesaistīti Ventspils pilsētas teritorijas labiekārto-
šanas darbos, bērnu, invalīdu un vecu cilvēku aprūpē.  

Kopš 2004.gada Ventspils pilsētas pašvaldība finansiāli atbalsta skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos. Lai palīdzē-
tu skolēniem iegūt darba pieredzi, apgūt darba pamatprasmes, kā arī uzlabot savu finansiālo stāvokli, Ventspils pilsē-
tas pašvaldība 2015.gada vasarā īstenoja trīs programmas, t.i.: 

1. skolēnu vecumā no 13 līdz 14 gadiem ieskaitot nodarbinātība. Programmā piedalījās 62 skolēni. 2014.gadā 
pilnībā tika apmierināti visi skolēnu pieteikumi. Ventspils pilsētas pašvaldība darba devējiem sedza skolēnu 
darba algu 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes pusaudžiem. 

2. skolēnu vecumā no 15 gadiem. Programma tika īstenota sadarbībā ar NVA Ventspils filiāli. 2015.gadā tika 
nodarbināti 156 skolēni. Ventspils pilsētas pašvaldība darba devējiem līdzfinansēja skolēna darba algu 50% 
apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. 

3. skolēnu vecumā no 15 gadiem. Programmā piedalījās 128 skolēni. Ventspils pilsētas pašvaldība darba devē-
jiem līdzfinansēja skolēna darba algu 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. 

2015.gadā skolēni tika nodarbināti 23 uzņēmumos. Galvenokārt jaunieši tika iesaistīti palīgdarbos tirdzniecības un 
tūrisma nozares uzņēmumos. 

Iedzīvotāju materiālā labklājība ir svarīgs tautas attīstības aspekts. Priekšnosacījumi strādājošo ienākumu kāpumam 
ir uzņēmējdarbības attīstība un jaunu, labi apmaksātu darba vietu radīšana.  

Saskaņā ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) datiem, 2015.gadā Ventspils pilsētā vidējā 

apdrošināšanas iemaksu alga sasniedza 769 EUR  mēnesī, ieņemot 1.vietu starp republikas pilsētām. Salīdzinot ar 

2014.gadu, tā ir palielinājusies par  26EUR jeb 3,5%. Atalgojuma līmeņa ziņā secināts, ka Ventspils pilsētā darba ņē-

mējiem un pašnodarbinātajiem vidēji mēnesī maksā 769 EUR  jeb 11% virs valstī vidējā atalgojuma 693 EUR, Rīgā 

(763 EUR jeb 10%), Jūrmalā (758 EUR jeb 9%), Jelgavā (713 EUR jeb 3%) un Valmierā (703 EUR jeb 1%). Zemākie atal-

gojumi ir Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī.  

Datu avots – VSAA 
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4. EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS 

4.1. Ventspils osta 

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

Ventspils osta 2015.gadu ir noslēgusi ar 22,5 miljonu tonnu lielu apgrozījumu. Kopējais Ventspils brīvostas pārvaldes 
apgūto investīciju apjoms 2015.gadā sasniedza 32 miljonus eiro.  

2015.gadā, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks papildināts ar 
divām jaunām ražošanas ēkām – Elektronikas centru un Tehnoloģiju centru. Elektronikas centrs tika atklāts 
2015.gada jūnijā. Tā lielākais nomnieks ir Ventspils Elektronikas fabrika, kas ietilpst Hansamatrix uzņēmumu grupā. 
Tehnoloģiju centrā darbs tiks sākts 2016.gada otrajā pusē. Ventspilī, Kustes dambī 30a, Ventspils brīvostas pārvalde 
uzņēmēja vajadzībām piemēroja ražošanas ēku, kurā 2016.gada sākumā Krievijas uzņēmums ‘’Pobeda 
Confectionary’’ sāka ražot augstas kvalitātes šokolādi un attīstīt mūsu pilsētai pilnīgi jaunu pārtikas rūpniecības noza-
ri. 

2015.gadā Ventspils brīvostas pārvalde noslēdza sešus gadus ilgušo pievedceļu rekonstrukcijas un izbūves projektu 
Ventspils ostas termināļiem un industriālajām zonām. Ventspilī pārbūvēti un atjaunoti 48 ielu posmi un laukumi 28,7 
kilometru garumā un 14,6 hektāru platībā. Šī ES Kohēzijas fonda finansētā projekta ietvaros Ventspils ielās un lauku-
mos ieguldīti gandrīz 36 miljoni eiro. 

2015.gadā pabeigtas pirmās divas 34. piestātnes rekonstrukcijas kārtas. Pie šīs piestātnes pietauvojas kuģi, kuri ienāk 
ostā, lai uzņemtu ķīmiskās kravas. Tāpat pabeigta Ziemeļu mola viļņlauža atjaunošana. Viļņlauzis pasargā akvatoriju 
no smilšu sanesumiem un viļņošanās, tā rekonstrukcijas laikā tika izmantota jauna tehnoloģija, kas nodrošina lielāku 
iekārtu izturību. 2015.gadā sākās grunts stiprināšana pie 2. un 3. piestātnes un krasta līnijas nostiprināšanas un pilsē-
tas krastmalas septiņu piestātņu atjaunošanas darbi.  Tika pabeigta Ventspils brīvostas flotes piestātnes jeb tā sau-
ktās “Ziemas ostas” rekonstrukcijas darbi, pie piestātnes izveidots arī plašs autostāvlaukums.  

Pozitīvas tendences vērojamas datos par prāmju satiksmes attīstību Ventspils brīvostā. 2015.gadā ar prāmjiem 
Ventspils brīvostā ieradušies vai aizbraukuši 105 143 pasažieri, kas ir lielākais prāmju pasažieru skaits viena gada 
laikā Ventspils ostas vēsturē. 

Pēc nodarbināto skaita un nodokļu iemaksām Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā joprojām pilsētas nozīmīgākā  ir 
transporta un uzglabāšanas nozare.  
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4.2. Apstrādes rūpniecība Ventspils pilsētā 

Lai arī pēc nodarbināto skaita un veikto nodokļu iemaksām Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā pilsētas nozīmīgā-
kā ekonomikas nozare joprojām ir transports un uzglabāšana, ilgtermiņā visdinamiskāk augošā nozare no 2004.gada 
(kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā), ir apstrādes rūpniecība. 

Pēc CSP datiem 2015.gadā Ventspils pilsētā saražota apstrādes rūpniecības produkcija par 140,2 milj. EUR Salīdzinot 
ar 2014.gadu, tā samazinājusies par 9 milj.EUR  jeb 6%. Metālapstrādes un mašīnbūves produkcija saražota           
54,4 milj. EUR apmērā. Tas ir par  4,1 milj.EUR jeb 8% vairāk kā 2014.gadā. 

Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības izlaides īpatsvars Latvijas apstrādes rūpniecības izlaides kopsummā 
2015.gadā veidoja 2,4% (2002.gadā – 0,3%). Republikas pilsētu grupā Ventspils pilsēta pēc apstrādes rūpniecības 
produkcijas izlaides apjoma ierindojas 5.vietā aiz Rīgas, Liepājas, Valmieras un Daugavpils. 
2015.gadā Ventspilī saražotā apstrādes rūpniecības produkcija realizēta 146,5 milj. EUR apmērā. Salīdzinot ar 
2014.gadu, apstrādes rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms samazinājies par  11 milj.EUR  jeb 7%.  

Saskaņā ar CSP datiem 2015.gadā apstrādes rūpniecības eksporta īpatsvars ir  87% no apgrozījuma, t.i.,           
127,8 milj. EUR Savukārt, vietējā tirgū realizēto pašražoto preču īpatsvars ir 13%. 

Par lielākajām apstrādes rūpniecības nozarēm Ventspilī uzskatāmas: metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, elek-
tronika. Bez tam apstrādes rūpniecības sektorā ietilpst pārtikas produktu ražošana, tajā skaitā zivju pārstrāde, naftas 
un ķīmijas pārstrāde, plastmasas izstrādājumu ražošana.  

Pēc nodarbināto skaita un nodokļu iemaksām Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā pilsētas otrā nozīmīgākā nozare 
ir apstrādes rūpniecība nozare.  
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4.3. Uzņēmumi Ventspils pilsētā  

Saskaņā ar CSP provizoriskiem datiem 2014.gadā Ventspils pilsētā tirgus sektorā bija 2 138 ekonomiski aktīvās 
statistikas vienības, tai skaitā 1 018 komercsabiedrības, 219 individuālie komersanti, 11 zemnieku un zvejnieku 
saimniecības un 890 pašnodarbinātās personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar CSP provizoriskiem datiem 92% no ekonomiski aktīviem uzņēmumiem 2014.gadā Ventspils pilsētā no-
darbināja līdz 9 cilvēkiem un to skaits palielinās visstraujāk. 4% uzņēmumu nodarbināja no 10 līdz 19 cilvēkiem, 2% 
- no 20 līdz 49 cilvēkiem un 2% - 50 un vairāk cilvēkus. Ņemot vērā nodarbinātības rādītājus, Ventspils pilsētā ko-
pumā ir lielāka vidējo un lielo uzņēmumu loma.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēdējo gadu laikā Ventspilī arvien pieaug iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte un ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits. 
Tā Ventspils ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (komercsabiedrības un individuālie komersanti) no 1 068 
uzņēmumiem 2010.gadā ir pieaudzis līdz 1 237 uzņēmumiem 2014.gadā. 

Saskaņā ar CSP provizoriskiem datiem 2014.gadā Ventspils pilsētā pēc skaita visvairāk ir tirdzniecības un sadzīves 
remonta uzņēmumu (345 jeb 16% no tirgus sektora ekonomiski aktīvu uzņēmumu kopskaita).  

Ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību sadalījums pa grupām Ventspils pilsētā 

4.att. 

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

Ventspils pilsētā 2010.gadā un 2014.gadā (provizoriski) 

Datu avots – CSP 

5.att. 

Datu avots – CSP  
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Ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījums pa nozarēm Ventspils pilsētā (NACE 
2.redakcija) 2014.gadā  

7.att. 

Datu avots – CSP  

6.att. 

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu un samaksāto nodokļu (nekustamā īpašuma no-
doklis un iedzīvotāju ienākumu nodoklis) īpatsvars valsts un pašvaldības budžetā 

sadalījumā pa nozarēm 2015.gadā  

Datu avots – CSP, Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes  

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

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

2015.gadā darbību attīstījuši iepriekšējos gados uzsāktie projekti – SIA „Diana Sveces” (ap 200 strādājošo),               
SIA „Kurzemes granulas” (ap 40), stiklšķiedru konstrukcijas ra-žošanas uzņēmums SIA „Vents-pils Andren” (ap 20), 
SIA „Ventspils Elektronikas fabrika” (ap 90), SIA „Froli Baltic” (ap 25), SIA „Bio-Venta” biodīzeļa ražošanas rūpnīca (ap 
60), komunālo automašīnu ražotājs SIA „Bucher Municipal” (ap 230), SIA „Malmar Sheet Metal” (150), kā arī           
SIA „Ventspils metināšanas rūpnīca” (ap 95). 

2015.gadā ekspluatācijā pieņemta SIA “Hydraulic Bauteile Baltic” jaunā ražošanas ēka. Jaunajā ēkā uzņēmums uzsā-
cis sērijveida hidraulisko iekārtu montāžu. Uzņēmums šobrīd nodarbina 8 cilvēkus. 

2015.gada nogalē darbību sācis jauns modulārās būvniecības uzņēmums Forta Modular. Uzņēmums šobrīd nodarbi-
na ap 120 cilvēku. 

2016.gada februārī Ventspilī atklāta „Pobeda Confectionery” šokolādes fabrika. Darbības pirmajā posmā Ventspils 
rūpnīcā strādās 25 cilvēki, bet Rīgā tirdzniecības jomā tiks nodarbināti vēl 10. Līdz ar ražošanas jaudas pieaugumu 
darbinieku skaits tiks palielināts līdz 75.   

Lai sniegtu mērķtiecīgu atbalstu biznesa ideju autoriem un jauniem komersantiem, 2012.gada decembrī Ventspils 
pilsētas dome ir atbalstījusi „Ideju Studijas” izveidi Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. IDEJU STUDIJĀ ir iespējas bez 
maksas katram biznesa idejas autoram ekspertu vadībā veikt sava plānotā biznesa izpēti, analīzi un izstrādāt dar-
bības plānu. VATP Ideju Studijas konsultanti 2015.gadā sniedza konsultācijas 203 biznesa ideju autoriem un jauniem 
komersantiem, tai skaitā specializētās konsultācijas 46 ideju autoriem un jauniem komersantiem, tai skaitā padziļinā-
tās konsultācijas 23 biznesa ideju autoriem un jauniem komersantiem. Padziļināto konsultāciju sniegšanas rezultātā 
uz 2016.gada 1.janvāri izveidoti un atbalstīti 18 komersanti. Divas personas reģistrējās VID kā saimnieciskās darbības 
veicēji. Kopumā 18 komersanti nodarbina ap 40 darbinieku. Ventspils pilsētas dome trīs gadu laikā finansiāli atbalstī-
ja Biznesa inkubatora komersantus, daļēji sedzot telpu nomas izmaksas.  
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Ventspils pilsētas pašvaldība 
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5. DOMES FUNKCIJAS UN DEPUTĀTI 

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

Pašvaldības izpildvaras (pašvaldības pārvaldes) funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Ventspils 
pilsētas dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas domes nolikumu, 2015. gadā nodroši-
nāja 13 ievēlētie deputāti, domes vadība un pašvaldības struktūrvienības. Ventspils pilsētas domes pašreizējais sa-
stāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2013.gada 1.jūnijā.  

2015. gadā notikušas 17 Ventspils pilsētas domes sēdes, kurās pieņemts 131 lēmums un 10 saistošie noteikumi. Lē-
mumu izskatīšanas un izvērtēšanas procesā piedalījās 4 pastāvīgās komitejas, 27 komisijas un 2 padomes.  

 

6. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA 

Likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildei Ventspils pilsētas pašvaldībā ir izveidotas šādas pašvaldības ie-
stādes : 

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

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

 

7. PAKALPOJUMI 

Pašvaldības pakalpojumus sniedz pašvaldības iestādes un  pašvaldības kapitālsabiedrības. 

Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.ventspils.lv sadaļā „Pakalpojumi” detalizēti ir aprakstīti visi struktūr-
vienību sniegtie pakalpojumi.  
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Ventspils pilsētas pašvaldības 
2015.gada budžeta izpilde 
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Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2014.gadā, milj.EUR  
9.att. 

8. BUDŽETA IEŅĒMUMI 

2015. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie ieņēmumi ir 47,44 milj.EUR, kas ir 96% apmē-
rā no gada plāna (49,3 milj.EUR). No kopējiem ieņēmumiem 44,87 milj.EUR (95%) ir pamatbudžeta ieņēmumi, bet 
2,57 milj.EUR (5%) speciālā budžeta ieņēmumi un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 
 
Kopsavilkuma informācija par pašvaldības budžeta izpildi 2014. un 2015.gadā sadalījumā ekonomiskās klasifikācijas 
kodiem pievienota šī Publiskā pārskata 1.pielikumā, bet turpmāk dots detalizētāks 2015.gada budžeta ieņēmumu un 
izdevumu izklāsts. 

8.1. Pamatbudžeta ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma (par zemi 
un ēkām) nodoklis un azartspēļu nodoklis, kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības nodevas, valsts budžeta mērķdotācijas un citi ieņēmumi. 
2015. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos saņemti kopsummā 44,87 milj. EUR, kas ir 
99.5% no gada plāna (45,09 milj. EUR). No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 67 % veido nodokļu ieņēmumi. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra dota 8.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvenie pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

No 2015.gada tika mainīta nodokļa iekasēšanas kārtība, kad daļu no nodokļa ieņēmumiem Ventspils pilsētas pašval-

dībā reģistrētie nodokļa maksātāji (par Ventspilī deklarētajiem darba ņēmējiem) maksāja tiešā veidā pašvaldības 

budžetā, un šobrīd pašvaldība saņem nodokļa ieņēmumus centralizēti no valsts kases sadales konta atbilstoši norma-

tīvajos aktos noteiktajam īpatsvara koeficientam, kas 2015.gadā bija 2,25720299. 

2015. gadā nodokļa ieņēmumi tika saņemti 25,85 milj. EUR apmērā, par 1% pārsniedzot gada plānu (25,58 milj. EUR). 

Nodokļa ieņēmumu īpatsvars kopējos pamatbudžeta ieņēmumos veido 58%.  

 Nekustamā īpašuma nodoklis 

Nodoklis 2015.gadā iekasēts 3,93 milj. EUR apmērā, kas ir par 7 % vairāk kā gada plāns (3,68 milj. EUR). Nodokļa ie-

ņēmumu īpatsvars kopējos pamatbudžeta ieņēmumos veido 9% un salīdzinājumā ar 2013. gadu nodokļa ieņēmumi 

palielinājušies par 2 %.   

Nodokļa ieņēmumu lielāko daļu veidoja nodoklis par zemi, kas tika iekasēts 1,83 milj.EUR apmērā (īpatsvars 47%), 

nodoklis par ēkām un inženierbūvēm saņemts 1,75 milj.EUR (44%), bet par mājokli 360 tūkst.EUR (9%) apmērā. 

Datu avots : Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

8.att. 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2015.gadā, milj. EUR  
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Nodokļa aprēķinā 2015.gadā tika piemērotas šādas nodokļa likmes: zemei, saimnieciskajā darbībā izmantojamām 

ēkām un inženierbūvēm - 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības, bet dzīvojamām ēkām - 0,2% apmērā no 

īpašuma kadastrālās vērtības ēkām, kuru kadastrālā vērtība nepārsniedza 56 915 EUR, ēku kadastrālās vērtības daļai, 

kas pārsniedza 56 915 EUR, piemērota likme 0,4%, bet ēkas kadastrālās vērtības daļai, kas pārsniedza 106 715 EUR, 

piemērota likme 0,6% apmērā. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā nodoklis netika piemērots dzīvojamo māju palīgēkām ar platību 

virs 25 m2 (izņemot garāžas). Savukārt vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tika 

piemērots paaugstināts nodoklis – 3% apmērā 

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

noteikumiem, 2015.gadā piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus un atlaides kopumā 109 tūkst.EUR 

apmērā, t.sk., nodokļu atlaides piešķirtas:  

 1 215 trūcīgām un maznodrošinātām personām kopumā 32 tūkst. EUR apmērā,  

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

55 tūkst.EUR apmērā; 

 daudzbērnu ģimenēm - 171 personai ar 3 un vairāk bērniem par dzīvošanai izmantoto nekustamo īpašumu 

kopumā 9 tūkst.EUR apmērā; 

 170 politiski represētām personām 12 tūkst.EUR apmērā. 

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

dājošajiem 18 licencētajiem komersantiem piešķirtas nodokļa atlaides 80% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātā 

nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN), kopsummā EUR 1,09 milj.EUR.  

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi  

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldības nodevas, soda naudas, ieņēmumi no pašvaldības 

kapitāla izmantošanas, pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu ieņēmu-

mi 2015. gadā saņemti 1,73 milj. EUR apmērā, bet budžeta iestāžu ieņēmumi (galvenokārt, maksas pakalpojumu un 

citi pašu ieņēmumi) saņemti 3,13 milj. EUR apmērā.  

Saņemtie valsts budžeta transferti un pārējais valsts un ārvalstu finansējums 

Pašvaldības 2015. gada budžetā dažādu valsts budžeta transfertu veidā un maksājumos saņemts finansējums 
9,52 milj. EUR apmērā, kas veido 21% no kopējiem pamatbudžeta gada ieņēmumiem. No šiem līdzekļiem 
5,72 milj. EUR saņemti izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam, izglītības iestāžu uzturēšanai un mācī-
bu procesa nodrošināšanai, 3,05 milj. EUR saņemti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto investīciju un pārējo 
projektu  finansēšanai, 752 tūkst. EUR kultūras, izglītības, tūrisma un sporta pasākumiem un projektiem, kā arī soci-
ālajiem pakalpojumiem, bezdarbnieku un skolēnu nodarbinātības veicināšanai un pārējiem pasākumiem.  

 

8.2. Speciālā budžeta ieņēmumi 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2015. gadā kopā saņemti 2,57 milj. EUR apmērā, kas ir 61% apmērā no gada plāna 
(4,21 milj. EUR). Speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumu avotus – privatizācijas līdzekļi, paš-
valdību autoceļu (ielu) fonds, dabas resursu nodoklis, ostas maksas, kā arī saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. Speci-
ālā budžeta līdzekļi tiek novirzīti konkrētu pasākumu realizācijai. 
No 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumiem 86% jeb 2,21 milj. EUR ir īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi 
(privatizācijas līdzekļi, ostas maksas, autoceļu (ielu) fonds, dabas resursu nodoklis, rūpnieciskās zvejas nomas maksa) 
un 14 % jeb 357 tūkst. EUR ir saņemtie ziedojumi un dāvinājumi ar noteiktu izlietošanas mērķi.  
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Pašvaldības kopbudžeta izdevumu struktūra (pa ekonomiskajām kategorijām) 

9.1. KOPBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PA BUDŽETU VEIDIEM 

 

9.1.1. Pamatbudžeta izdevumi 

2015. gadā no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi apgūti 44,26 milj. EUR apmērā, kas ir 91% no kopējiem pašvaldības 
izdevumiem. No šiem līdzekļiem tiek nodrošināta 10 pašvaldības iestāžu funkciju realizēšana, kā arī plānoto pasāku-
mu un programmu realizācija. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu Latvijas pašvaldību finansēšanai Ventspils 
pilsēta 2015. gadā iemaksāja 2,87 milj. EUR. Infrastruktūras attīstībai, kapitālajiem remontiem un iegādēm no pa-
matbudžeta tika novirzīti 15% jeb 6,50 milj. EUR.  

 

9.1.2. Speciālā budžeta izdevumi 

No speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļiem 2015. gadā izlietoti kopsummā 4,31 milj. EUR – 
galvenokārt, pilsētas infrastruktūras attīstībai un pilsētai nozīmīgu pasākumu un projektu finansēšanai. 

 

9.2. KOPBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM 

2015.gadā pašvaldības kopbudžeta izdevumu lielākā daļa tradicionāli novirzīta izglītības nozarei (33% jeb 
16,03 milj.EUR)  un  teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (24% jeb 11,61 milj.EUR). Izdevumi 15% apmērā izlietoti 
nozarei „Atpūta un kultūra” (t.sk. sports), bet pārējo nozaru īpatsvars 2015.gada budžeta izdevumos veido 28% 
(skat.10.attēlu).  

 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

 9. BUDŽETA IZDEVUMI 
  

2015. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie izdevumi ir 48,57 milj.EUR apmērā, kas ir par 
11% vairāk nekā 2014. gadā. 
No kopējiem izdevumiem 18% jeb 8,54 milj.EUR tika novirzīti ilgtermiņa investīcijās, t.i. ēku, būvju un teritoriju 
rekonstrukcijai un celtniecībai, kā arī pamatlīdzekļu iegādei. 
Kopbudžeta izdevumu sadalījums pa galvenajām izdevumu kategorijām dots 9.attēlā. 

*t.sk. maksājumi izlīdzināšanas fondā, finansējums Ventspils Augstskolai, sociālie pabalsti 

9.att. 
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10.att. 

 

Tālākais apraksts pa nozarēm attiecināms uz Ventspils pilsētas pašvaldības 2015.gada budžeta izdevumiem pirms 
budžeta iestāžu savstarpējo darījumu konsolidācijas 14 456 EUR apmērā.  

 
9.2.1. IZGLĪTĪBA 

 

Izglītības nozarei 2015. gadā ir izlietoti 16,03 milj. EUR jeb 398 EUR uz vienu Ventspils pilsētas iedzīvotāju. 

No tiem 10,18 milj. EUR jeb 63 % ir pašvaldības budžeta izdevumi, bet 5,85 milj. EUR ir valsts budžeta un ārvalstu 
finansējums.  
 

Izglītības pārvalde 

 

Izglītības pārvalde ir pašvaldības iestāde, kas ietver 10 vispārizglītojošās skolas, 10 pirmsskolas izglītības iestādes un 3 

ārpusskolas iestādes. Administrācijas un iepriekšminēto struktūrvienību darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevu-

mu izpildei 2015. gadā izlietoti līdzekļi 15,12 milj.EUR apmērā. No tiem, 8,42 milj.EUR ir pašvaldības budžeta līdzekļi, 

kas novirzīti mācību iestāžu uzturēšanai un kapitālajiem izdevumiem, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu un daļējai 

interešu izglītības pedagogu darba samaksai. No valsts budžeta saņemtas mērķdotācijas 5,84 milj.EUR apmērā - pe-

dagoģisko darbinieku un daļējai interešu izglītības darbinieku atlīdzībai, specializētās pirmsskolas izglītības iestādes 

“Zīlīte” uzturēšanai, mācību literatūras iegādei, brīvpusdienām 1.-4.klašu skolniekiem, kā arī dažādu investīciju un 

izglītības projektu un pasākumu realizācijai. No maksas pakalpojumu līdzekļiem kopumā izlietoti 0,86 milj.EUR. 

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes datiem, 2015./2016. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojo-
šās skolās mācības uzsāka 4194 audzēkņi, tai skaitā 1. – 4. klasēs 1 592 audzēkņi, 5. – 9. klasēs – 1 794 audzēkņi, 
10. – 12. klasēs – 808 audzēkņi. Dienas skolās klašu piepildījums (bez speciālajām klasēm) ir vidēji 23,9 audzēkņi. 
Pirmsskolas izglītības iestādes 2015./2016. mācību gadā nodarbības tiek nodrošinātas 91 grupai, kuras kopumā ap-

meklē 1680 audzēkņi. Obligātajā 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanā skolai ir iesaistīti 673 audzēkņi.  

Pašvaldības izdevumi 2015.gadā sadalījumā pa izdevumu veidiem, milj.EUR 

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

Rīcības programma darbam ar apdāvinātiem bērniem 

Programmas īstenošana tika uzsākta 2011./2012.mācību gadā darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas pašvaldī-
bas izglītības iestāžu audzēkņiem un to pilnībā finansē pašvaldība. 

2015. gadā pirmsskolas izglītības iestādēs turpinās iepriekšējos mācību gados uzsāktā pašu pedagogu izstrādātā pro-
jekta „Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām” realizācija, kurā iesaistījušies 
1 100 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 4 – 7 gadiem. Projekta mērķis ir sagatavot pirms-
skolas izglītības iestādes audzēkņus pamatizglītības sekmīgai uzsākšanai, būtisku uzmanību veltot viņu individuālo 
spēju attīstībai. Ar Ventspils pilsētas domes atbalstu Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu materiālā bāze tiek papil-
dināta ar attīstošajām spēlēm, dabas izpētes ierīcēm bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstībai.  

2015./2016. mācību gadā 164 Ventspils vispārizglītojošo skolu 4.-9.klašu audzēkņi divas reizes mēnesī apmeklē rado-
šo spēju un intelekta attīstības skolas „Gudrinieks” nodarbības. Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna par procesiem 
dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, 
izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, mācās izteikt un aizstāvēt savu viedokli, 
attīsta prasmes sadarboties. 

Valsts 1.ģimnāzijā vidusskolas posmā ir izveidota 10.-12. klase, kuru audzēkņi padziļināti apgūst fiziku, bioloģiju un 
ķīmiju. Programmas mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas un prasmes dabaszinātņu un matemātikas priekšme-
tos, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā, rosināt pētnieciskajai darbībai. Programmas īstenošanai 
– gan pirmsskolas, gan sākumskolas, gan Valsts 1.ģimnāzijas vidusskolas posmam 2015.gadā ir izlietoti līdzekļi 
103 808 EUR apmērā. 

Rīcības programma mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās 

Programma paredzēta, lai paātrinātu jaunu apmācības metožu ieviešanu vispārizglītojošās skolās un padarītu efektī-
vāku tradicionālo apmācības metožu izmantošanu, praksē nodrošinātu uz skolēnu centrētu mācību procesu, panāktu 
skolotāja tiešā darba (mācīšanas) uzlabošanu, kā arī aprīkotu skolas atbilstoši jaunākajām informācijas un komunikā-
cijas tehnoloģiju prasībām. Programmas ietvaros 2015.gadā Ventspils vispārizglītojošajās skolās noslēdzās 3 gadu 
sadarbība ar Latvijas Universitātes speciālistiem, kurā tika īstenotas apmācības skolotājiem un skolas vadībai peda-
gogu darba efektivitātes paaugstināšanai, kā arī skolotāju - ekspertu sagatavošana. No 2015.gada septembra tiek 
veidots Ventspils pilsētas metodiskais dienests, kura galvenais uzdevumus ir sniegt skolotājiem atbalstu metodisku 
problēmu risināšanā klasē un sekmēt kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Ventspilī. 2015.gadā programmas ietvaros 
naudas balvas saņēma 79 pedagogi.  

Šobrīd visu Ventspils pilsētas skolu 1.-4. klases ir aprīkotas ar multimediju aprīkojumu – interaktīvajām tāfelēm un 
ekrāniem, projektoriem, dokumentu kamerām un citām tehnoloģijām, kas nodrošina mūsdienīgu mācību vidi peda-
gogiem un skolēniem. Programmas ietvaros kopumā iegādāti 24 multimediju aprīkojuma komplekti, kuros katrā 
komplektā ietilpst projekcijas, multimediju projektors, 19 dokumentu kameras, 8 multimediju aprīkojuma komplekti, 
kur komplektā ietilpst interaktīvā tāfele, programmatūra, tuvās darbības projektors. 

2015.gadā programmas ietvaros izlietoti līdzekļi 239 081 EUR apmērā. 

Rīcības programma datorprasmju apguvei  

Sākot ar 2015./2016. mācību gadu, Ventspils pilsētā tika uzsākta Rīcības programma datorprasmju apguvei, kas ap-
stiprināta līdz 2018. gadam. Datorprasmju apguves rīcības programmas mērķi ir sniegt iespēju skolēniem apgūt zinā-
šanas, kas ir nepieciešama jēgpilnai tehnoloģiju izmantošanai, sekmēt skolēnu interesi par informācijas un komuni-
kāciju tehnoloģijām un veicināt skolēnu vēlmi pēc mācībām skolā izvēlēties studēt tehnoloģiju jomu, kā arī nodroši-
nāt iespēju izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesā visiem skolēniem (īpaši tiem, kuriem 
mājās tās nav pieejamas). 

Programmas ietvaros mācību gadā ir organizēti 16 datorprasmju pulciņu veidi, kas nodrošina vispārējo datorpras-
mju, programmēšanas, digitālā foto, video, datoranimācijas un digitālās darbmācības zināšanu, prasmju un iemaņu 
apguvi. Visi pulciņi bez maksas pieejami katram skolēnam no 1. līdz 12. klasei, tos apmeklē aptuveni 300 bērnu visās 
vecuma grupās. Ņemot vērā lielo interesi, 2016. gadā plānots palielināt pulciņu pieejamību, katru no tiem organizē-
jot divās grupās, kā arī papildinot pulciņu klāstu ar robotikas pulciņu. 

2015.gadā programmas ietvaros izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi 106 050 EUR apmērā. 
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Interešu izglītība 

Pašvaldība īpašu vērību pievērš jauniešu interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējām, piedāvājot visdažā-

dākās interešu izglītības nodarbības.  

Ventspils Jaunrades namā 2015./2016. mācību gadā 5 programmās (56 apakšprogrammās) darbu uzsāka 133 grupas 

ar 1 620 audzēkņiem. Tika atvērtas 6 jaunas apakšprogrammas - vokāli instrumentālais ansamblis, foto reportieru 

skola, tūrisma pulciņš, foto modeļu skola, latviešu valodas apguves centriņš un radošās darbnīcas bērniem ar funkci-

onālajiem traucējumiem.  

Mākslas skolas nodarbības 2015./2016.mācību gadā apmeklē 204 izglītojamie. No tiem 173 audzēkņi apgūst profesi-
onālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, bet 31 audzēkņi mācās sagatavošanas klasēs. Sporta skola 
„Spars” ir profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde ar licencētām un akreditētām programmām, kurā 
2015./2016. mācību gadā 10 sporta veidos nodarbojas 1 147 audzēkņi. 2015. gadā Sporta skolas audzēkņi izcīnījuši 
171 godalgotās vietas Latvijas Republikas jaunatnes, junioru, pieaugušo čempionātos. Eiropas un Pasaules pieaugušo 
un junioru čempionātos startējuši 29 sporta skolas „Spars” audzēkņi. Latvijas Jaunatnes olimpiādē sporta skolas 
“Spars” audzēkņi izcīnīja 9 zelta, 8 sudraba un 7 bronzas medaļas. 
 

Citi no pašvaldības budžeta finansētie projekti un pasākumi 

 2015.gada nogalē ir apstiprināta augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas izveides pirmā pos-
ma īstenošana Ventspils pilsētā. Sportistu sagatavošanas centru izveides mērķis ir sagatavot starptautiski kon-
kurētspējīgus augstas klases sportistus olimpiskajos sporta veidos, lai nodrošinātu izcilus sasniegumus sportā 
ilgtermiņā. Centrā 18 audzēkņiem 3 sporta veidos (svarcelšana, vieglatlētika, šorttreks) tiek pilnībā nodroši-
nāts mācību - treniņu darbs un dzīvošana sporta internātā.  2015.gadā Augstas klases sportistu sagatavošanas 
centra pilotprojektam no valsts finansējuma izlietoti 45 tūkst. EUR, no pašvaldības budžeta līdzekļiem nodro-
šinot līdzvērtīgu līdzfinansējumu. 

 2015. gadā risinājās arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros Ventspils pilsētu pārstāvēja  29 
kolektīvi ar kopumā 567 dalībniekiem. Svētku ietvaros Ventspils kori rādīja ļoti labu sniegumu – 3. vietu savā 
grupā izcīnīja divi no koriem – Ventspils 4. vidusskolas zēnu koris un Ventspils 1. ģimnāzijas meiteņu koris 
„Dzeguzītes”, savukārt 7. vietu 17 koru konkurencē savā grupā izcīnīja Ventspils 4. vidusskolas 5.-9. klašu koris 
„Laudate”. Visi trīs Ventspils kori saņēma arī Zelta diplomus. Kopumā pasākumam piešķirti 43 tūkst. EUR, no 
kuriem 23 tūkst. EUR ir pašvaldības finansējums. 

 2015. gada vasarā 257 pilsētas vispārizglītojošās skolas audzēkņi piedalījās izglītības interešu pulciņos un at-
pūtās kopā ar saviem skolas biedriem. Tradicionālajā Mākslas skolas organizētajā „zaļajā praksē” piedalījās 
166 audzēkņi, „Skrunda 2015” apmeklēja 86 audzēkņi, Sporta skolas „Spars” organizēto nometni apmeklēja 
485 audzēkņi, 258 audzēkņi piedalījās sporta klubu organizētās sporta nometnēs. Jaunrades nama organizēto 
nometni „Vasariņa” apmeklēja 60 Ventspils vispārizglītojošo skolu 2.-4.klašu audzēkņi.  

 2015.gada jūlijā desmit dienas 81 Ventspils pilsētas 5. – 8. klašu skolēns piedalījās “IESPĒJAMĀS MISIJAS” Va-
saras skolā – dienas nometnē “Grandiozā ekspedīcija”, kuras laikā skolēni pilnveidoja, attīstīja un nostiprināja 
savas patstāvīgās mācīšanās prasmes, lai kļūtu neatkarīgi un atbildīgi par savu mācīšanos. Pašvaldības līdzfi-
nansējums 11 tūkst. EUR. 

 Ar Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu un valsts līdzfinansējumu, pateicoties darba devēju atsau-
cībai, 2015.gada vasarā divās skolēnu nodarbinātības atbalsta programmās tika nodarbināti 346 bērni un 
jaunieši. Ventspils pilsētas pašvaldības programmā tika nodarbināti 62 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem 
un 128 skolēni pašvaldības programmā no 15 līdz 20 gadiem, bet NVA programmā skolēniem no 15 gadu ve-
cuma, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālas izglītības iestādēs tika nodarbināti 156 skolē-
ni. 
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 Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti 32 vispārizglītojošo skolu izglītojamie apmeklēja nodarbī-
bas Jauno Ķīmiķu skolā. Nodarbību mērķis ir radīt labāku attiecīgā temata izpratni, iekļaujot nodarbību saturā 
jautājumus, kas netiek aplūkoti mācību stundās, kā arī, dot iespēju izglītojamiem vairāk darboties praktiski un 
apgūt ķīmiķim nepieciešamos darba paņēmienus. Tāpat uzsākta sadarbība ar Ventspils Augstskolas mūžizglītī-
bas nodaļu par nodarbībām elektronikā 16 vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. Uzsākta arī sadarbība ar Jauno 
Fiziķu skolu.  

 2015. gadā 42 vispārizglītojošo skolu audzēkņiem tika pasniegtas Inovācijas fonda balvas par godalgotām vie-
tām starptautiskajās, valsts, atklātajās un Kurzemes reģiona olimpiādēs un 29 pedagogiem par audzēkņu sa-
gatavošanu olimpiādēm. Nominācijā „Gada skolēns” tika pasniegtas 5 balvas un 6 pateicības. Par augstiem 
skolu koru sasniegumiem Kurzemes reģiona koru skatēs apbalvojumus saņēma 8 skolu koru diriģenti. Lai sek-
mētu pedagoģisko darbinieku augstākās izglītības apguvi, 2015. gadā pašvaldība atbalstījusi mācību maksas 
kompensēšanu par iepriekšējo mācību gadu 20 Ventspils pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem. 

 Pašvaldība turpinājusi atbalstīt jaunu mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi – tam 2015. gadā tika izlietoti 
125 tūkst. EUR, t.sk. valsts finansējums 95 tūkst. EUR un pašvaldības finansējums 30 tūkst. EUR apmērā. Rēķi-
not uz vienu vispārizglītojošās skolas audzēkni, mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei piešķirts finansē-
jums 29,79 EUR apmērā. Tādejādi Ventspils vispārizglītojošās skolās visi skolēni tiek nodrošināti ar mācību 
grāmatām. 

 2015. gadā, pateicoties valsts un pašvaldības finansējumam, visiem 1.- 4.klašu skolēniem tiek nodrošinātas 
bezmaksas kompleksās pusdienas. Valsts finansējums pusdienu apmaksai tiek  piešķirts 1,42 EUR/dienā uz 
vienu audzēkni. Lai nodrošinātu to, ka 1.-4. klašu skolēniem kompleksās pusdienas tiek apmaksātas pilnā ap-
mērā (t.i., 1,71 EUR/dienā) pašvaldība līdzfinansējusi visu 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienas 0,29 EUR/dienā uz 
1 audzēkni. Arī 5.-12.klašu audzēkņu komplekso pusdienu nodrošināšanai pašvaldība piešķīrusi līdzfinansēju-
mu 0,99 EUR uz vienu audzēkni - kopumā šim mērķim atvēlot 94 tūkst. EUR. No 2012.gada septembra, kad 
pašvaldība sākusi līdzfinansēt skolēnu kompleksās pusdienas, līdz 2015.gada beigām pieaudzis skolēnu skaits, 
kas izvēlas kompleksās pusdienas. Vienlaikus pašvaldība turpina finansēt brīvpusdienas un ēdināšanas izdevu-
mus izglītības iestādēs skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, šim mērķim 2015. gadā izlieto-
jot līdzekļus 43 993 EUR apmērā.  

 
Pamatlīdzekļu atjaunošana un investīciju projekti 

 Ievērojami līdzekļi ieguldīti izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai. Mēbelēm un telpu ie-
kārtām 2015.gadā izlietots 16 tūkt.EUR, virtuves iekārtām – 28 tūkst.EUR. Klašu modernizācijai iegādātas ie-
kārtas un mācību līdzekļi 238 tūkst.EUR apmērā (intelektuālie īpašumi – datorprogrammas, datortehnika, 
elektroniskā tehnika, projektori un interaktīvās tāfeles). 

 2015. gadā pašvaldības izglītības iestādēs veikti kārtējie un kapitālie remontdarbi kopumā 916 tūkst.EUR 
apmērā. Būtiskākie remontdarbi: Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā – ārdurvju renovācija un lieveņu izbūve, 
2. vidusskolā - iekšējo ŪK tīklu 1. kārtas rekonstrukcijas būvdarbi, virtuves telpu un sanitāro mezglu remonts, 
3. vidusskolā - zēnu mājturības un tehnoloģiju kabineta remonts, 4. vidusskolā - zēnu un meiteņu mājturības 
un tehnoloģiju kabinetu remonts, koka logu nomaiņa 1., 2. un 3. stāva gaiteņos un foajē remonts, 6. vidus-
skolā - jumta remonts, būvdarbu 1. kārta, PII „Eglīte” - mūzikas zāles remonts un grīdas seguma nomaiņa 1. 
stāva gaitenī, PII „Margrietiņa” - jumta seguma nomaiņa korpusam Nr.1, PII „Rūķītis” un PII „Vāverīte” - vese-
lības punkta remonts, PII „Zvaigznīte” – aktu zāles un tās priekštelpu remonts. Tāpat veikts pirmsskolas izglī-
tības iestāžu grupu telpu remonts – PII „Eglīte”, PII „Saulīte”, PII „Vāverīte”, PII „Rūķītis”, PII „Pasaka”. Devi-
ņās klasēs veikts vispārējo izglītības iestāžu mācību kabinetu un 1. klašu remonts, tāpat dažādās pirmsskolas 
un vispārējās izglītības iestādēs veikts fasāžu, jumtu un ieejas mezglu remonts, kā arī inventāra remonts izglī-
tības iestāžu teritorijās. Veikts arī telpu remonts Izglītības pārvaldes 2.stāvā. 

 2015. gadā īstenota Jauniešu mājas izveides 1.kārta. Veikti kosmētiskā remonta darbi, sakārtota elektroinsta-
lācija ēkas Kuldīgas ielā 13 1. stāvā. Jauniešu mājas interjera dizaina plānošanā un izveidē iesaistīti vairāk kā 
30 brīvprātīgie jaunieši. Jauniešu mājā notiek dažādu tēmu izglītojoši, informatīvi, kā arī izklaidējoši pasāku-
mi, kuros 2015.gadā piedalījušies 680 jaunieši. Tāpat tiek sniegts atbalsts jauniešiem iniciatīvu veidošanā un 
darbojas informācijas punkts, kurā ir iespējams uzzināt un konsultēties par jauniešiem aktuālām tēmām. 
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 2015.gada nogalē noslēdzies vērienīgais Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infra-
struktūras attīstības projekts. Projekta īstenošanas rezultātā skola tikusi pie jaunām, mūsdienīgām mācību 
telpām, kas aprīkotas ar mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošu aprīkojumu auto mehānikas, ēdināšanas, 
metālapstrādes, ēku inženiertīklu un kokapstrādes darbnīcās un dienesta viesnīcas ar 250 vietām. 

 
Ventspils Augstskola 
 

Ventspils Augstskola ir valsts augstskola, kas ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu tika dibināta 1997. gadā. Tās 
dibināšanas mērķis un galvenie darbības veidi ir izglītības un pētniecisko pakalpojumu sniegšana. 2012.gada 
10.februārī starp Ventspils pilsētas pašvaldību un Ventspils Augstskolu tika noslēgts sadarbības līgums, kurā tika no-
teiktas galvenās sadarbības jomas un virzieni. 

Saskaņā ar minēto līgumu 2015. gadā Ventspils Augstskolas darbības atbalstam no Ventspils pašvaldības budžeta 
izlietoti 1,07 milj. EUR (tai skaitā, kārtējā gadā Ventspils Augstskolai 903 tūkst. EUR). 

Būtiska finansējuma daļa (521 tūkst. EUR) novirzīta Ventspils Augstskolas personāla atbalsta programmām, ar mērķi 
nodrošināt augsti profesionāla administratīvā, akadēmiskā un zinātniskā personāla un vieslektoru piesaisti. 
2015. gadā atbalstu atlīdzībai no pašvaldības budžeta līdzekļiem saņēma 46 darbinieki, tika piesaistīti 13 vieslektori, 
kā arī četri Ventspils Augstskolas darbinieki saņēma mērķstipendijas no pašvaldības budžeta kopsummā 
49 tūkst. EUR promocijas darba izstrādei un studijām doktorantūrā.  

2015.gadā pašvaldība nodrošināja finansējumu 55 tūkst. EUR apmērā pasākumiem jaunu studentu piesaistei 
(mārketinga pasākumiem, dalībai ārvalstu izglītības izstādēs). Nodrošināt plānoto studentu piesaistes kampaņu VeA 
palīdzēs arī no jauna iegādātais mikroautobuss, kam no pašvaldības budžeta tika piešķirti 33 tūkst. EUR. 

Nolūkā paaugstināt Ventspils Augstskola studiju kvalitāti un starptautisku atpazīstamību, 2015.gada 1.septembrī tika 
uzņemti pirmie studenti dubultgrāda maģistra programmā „International Business and export manage-
ment” (Starptautiskā uzņēmējdarbība un eksporta menedžments – programma tiek realizēta angļu valodā).  Lai sek-
mīgi uzsāktu šīs programmas realizāciju, pašvaldība atbalstīja mācību grāmatu, datoraprīkojuma iegādi, kā arī daļēji 
nodrošināja pasniedzēju atlīdzību, kopā piešķirot 67 tūkst. EUR. 

Pašvaldība un Ventspils Augstskola sekmīgi sadarbojas ES fondu projektu īstenošanā – 2015.gadā finansiāls atbalsts 
priekšfinansējuma veidā tika sniegts 3 projektiem kopsummā 205 tūkst. EUR (šis finansējums tiks atgūts pēc projekta 
aktivitāšu pabeigšanas), bet līdzfinansējums piešķirts 1 projektam (12 tūkst. EUR).  Projekti tiek īstenoti sadarbībā ar 
komersantiem un, ņemot vērā šo projektu specifiku, Ventspils Augstskolas esošajiem un jaunajiem zinātniekiem ir 
iespēja veikt reālus pētījumus, iegūt sadarbības pieredzi ar uzņēmumiem un celt kompetences līmeni, kā rezultātā 
tiek veicināta Ventspils un Ventspils Augstskolas zinātnisko institūtu atpazīstamība Latvijā un ārvalstīs. 

Jāatzīmē, ka 2015.gadā tika pabeigts vērienīgais ERAF līdzfinansētais investīciju projekts Ventspils Augstskolas zināt-
niskajā institūtā - Ventspils Starptautiskajā Radioastronomijas centrā Irbenē (Ventspils novadā), kuru realizējot plā-
nots izveidot valsts nozīmes pētniecības centru informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju jomās. 
Pašvaldība minētajam projektam nodrošināja projekta ieviešanas vadības izmaksas kopumā 205 tūkst. EUR. 

9.2.2. SPORTS 

Nozarei kopumā 2015. gadā tika novirzīti līdzekļi 2,83 milj.EUR jeb 5,8 % no kopējiem pašvaldības kopbudžeta izde-
vumiem.  

Sporta pārvalde 
 

Sporta nozares attīstības plānošanu un koordinēšanu Ventspils pilsētā nodrošina Sporta pārvalde. Lai realizētu spor-

ta attīstības mērķus un uzdevumus, Sporta pārvalde veiksmīgi sadarbojas ar pilsētas sporta organizācijām –             

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, sporta skolu „Spars”, Izglītības pārvaldi, sporta klubiem, sporta veidu federāci-

jām u.c. 

Pašvaldības finansējums, galvenokārt, virzīts uz jaunatnes sporta attīstību, nodrošinot sporta nodarbību norisi pilsē-

tas sporta bāzēs – basketbola un ledus hallēs, vieglatlētikas manēžā, peldbaseinā, sporta hallē „Pārventa” un sporta 
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namā „Centrs”, kā arī dažādu sporta veidu (t.sk. basketbola, futbola, tenisa, daiļslidošanas, hokeja, motosporta u.c.) 

atbalstam un atsevišķiem sporta projektiem un pasākumiem.  

Galvenie notikumi 2015.gadā 

 Pilsētā darbojas 33 sporta klubi, kuros iesaistīti 2 288 dalībnieki, tai skaitā iesaistīti 1 812 bērni un jaunieši. 

 Būtiskākos panākumus guvuši svarcēlāji Rebeka Koha (Eiropas U-17 un U-20 čempione, Pasaules U-17 vice-

čempione, pasaules pieaugušo čempionāts 10.vieta), Artūrs Plēsnieks (pasaules čempionāts 3.vieta, Eiropas U

-23 čempionāts 2.vieta un Eiropas pieaugušo čempionāts 8.vieta), Ritvars Suharevs (Eiropas U-17 čempions, 

Pasaules U-17 un Eiropas U-20 vicečempions). Bokseris Nikolajs Grišuņins izcīnījis 3.vietu Eiropas čempionātā, 

savukārt šorttrekists Roberts Jānis Zvejnieks ieguvis 1.vietu Eiropas kausa finālā junioru B grupā. Latvijas Jau-

natnes olimpiādē teicamus panākumus guvis sporta skolas “Spars” sporta vingrošanas nodaļas audzēknis Ri-

hards Trams, izcīnot piecas zelta medaļas. Riodežaneiro 2016.gada Olimpiskajām spēlēm kvalificējušies pieci 

sportisti (Madara Palameika, Sinta Ozoliņa,  Rolands Štrobinders, Arnis Rumbenieks un Valērijs Žolnerovičs).  

 Lai veicinātu sporta veidu attīstību, iesaistītu sporta nodarbībās iespējami vairāk bērnu un jauniešu, kā arī 
pilsētā tiktu organizēti interesanti sporta pasākumi, arī 2015. gadā tika izsludināts sporta projektu finansēša-
nas atklātais konkurss – atbalstīti 23 projekti ar kopējo pašvaldības līdzfinansējumu 12 tūkst. EUR apmērā.  

 Ventspils pilsētā 2015.gadā notikuši arī daudzpusīgi sporta pasākumi ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbal-
stu: „Ghetto Games” festivāls Ventspilī, Latvijas basketbola līgas Zvaigžņu spēle, Ventspils velosezonas atklā-
šanas pasākums, Ventspils Piedzīvojumu parka pusmaratons, Nūjošanas festivāls Piedzīvojumu parkā, Latvijas 
Dragreisa čempionāta posms, Latvijas čempionāts virves vilkšanā u.c. Visu gadu iedzīvotāji bez maksas var 
iesaistīties daudzpusīgās projekta “Nāc un sporto!” aktivitātēs, kur ik gadu iesaistās aptuveni 2 000 dalībnie-
ku. Lai iesaistītu iedzīvotājus sporta dzīvē, tiek rīkoti pilsētas atklātie pieaugušo un jaunatnes čempionāti kēr-
lingā, vieglatlētikā, orientēšanās sportā, novusā, šahā, virves vilkšanā, hokejā, basketbolā un futbolā u. c. 
sporta veidos. 

 2015.gadā turpinātas sporta attīstības programmas ar kopējo pašvaldības līdzfinansējumu 31 tūkst. EUR, t.sk., 
augstas klases programma svarcelšanas attīstībai, sportistu sagatavošanas programma vieglatlētikā. 

 2015.gadā piesaistot valsts budžeta līdzfinansējumu 100 tūkst. EUR apmērā, labiekārtota sporta infrastruktū-
ra, kā arī iegādāts jauns sporta aprīkojums. 

 Lai godinātu sportistus par augstiem sasniegumiem sportā, Ventspils pilsētas vārda popularizēšanu Latvijā un 
pasaulē, kā arī pateiktos sporta darbiniekiem par viņu ieguldījumu Ventspils sporta darbā, tika turpināta uz-
sāktā tradīcija – balvas „Gada atzinība sportā 2015” pasniegšana. 

 
9.2.3. KULTŪRA 
 
Kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 2015. gadā ir izlietoti 4,22 milj.EUR jeb 

8,69% pašvaldības kopbudžeta izdevumiem. 

Ventspils bibliotēka 

 

Lai pilsētas iedzīvotājiem nodrošinātu informācijas pieejamību un izmantošanu, veidotu iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu krājumus, veiktu to sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, pašval-

dībā ir izveidota iestāde Ventspils bibliotēka, kas ietver 5 struktūrvienības - Galvenā bibliotēka (t.sk. Bērnu bibliotē-

ka), Ventspils Augstskolas bibliotēka, Gāliņciema bibliotēka, Pārventas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts  

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. 

Iestādes darbībai 2015.gadā kopumā izlietoti 852 tūkst.EUR apmērā, t.sk. Ventspils novada pašvaldības finansē-

jums Ventspils bibliotēkai kā akreditētai Reģiona galvenajai bibliotēkai 12,9 tūkst.EUR apmērā, kas tiek novirzīts 

Ventspils novada 13 bibliotēku darbībai. 
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Galvenie notikumi 2015.gadā 

 2015.gada martā apritēja 95 gadi kopš dibināta Ventspils bibliotēka. Atzīmējot šo notikumu, tika organizē-
ta konference “Bibliotēka un mūžizglītība”, bet “Ventas Balss TV “ radošā komanda izveidoja dokumentālo 
filmu “Gaismas kapsula. Ventspils bibliotēkai 95”. 

 2015.gadā tika turpināts darbs pie Ventspils Bibliotēku tīkla attīstības – jauna daudzfunkcionāla pakalpoju-
mu centra izveides Gāliņciemā un Bērnu bibliotēkas izveides ēkā Akmeņu ielā 5. 

 Ventspils bibliotēka aktīvi līdzdarbojas Ventspils kultūrpolitikas veidošanā, piedāvājot daudzpusīgus bez-
maksas pasākumus un aktivitātes plašam apmeklētāju lokam. Kopumā Ventspils bibliotēkās 2015. gadā 
organizēti vairāk nekā 800 pasākumi, tajā skaitā 329 pasākumi bērniem, 46 mākslas un 135 literatūras 
izstādes. Šos pasākumus kopumā apmeklējuši vairāk nekā 25 tūkst. interesenti, tai skaitā ~ 8 tūkst. bērnu. 

 Galvenā bibliotēka turpināja Eiropas Komisijas finansētā projekta “Europe Direct informācijas centrs 
(EDIC) Ventspils” īstenošanu, organizējot gan 12 seminārus uzņēmējiem, gan informatīvus un kultūras 
pasākumus. EDIC Ventspils ar savu programmu iesaistījās arī tādos plaši apmeklētos pasākumos kā Vents-
pils Pilsētas svētki, Kuldīgas Pilsētas svētki un Ventspils novada Pagastu dienas ārpus bibliotēkas telpām. 
Projektam piesaistīts Eiropas Komisijas finansējums 19 tūkst. EUR apmērā. 

 2015. gadā Ventspils bibliotēkām ir iegādātas 6 035 jaunas grāmatas, audiovizuālie informācijas nesēji 
(kompaktdiski, DVD u.c.) un periodiskā literatūra par kopējo summu 64 tūkst. EUR. 

 
 Ventspils bibliotēkās 2015. gadā tika reģistrēti 13 361 lasītāji un 280 069 apmeklējumu reizes, vidēji vie-

nam lasītājam izsniegtas 47 grāmatas un audiovizuālie informācijas nesēji. Bibliotēkas elektroniskajā kata-

logā un citos bibliotēkas mājas lapā www.biblioteka.ventspils.lv piedāvātos resursos apmeklētāji 

2015. gadā veikuši 125 372 meklējumus.  

http://www.biblioteka.ventspils.lv
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Ventspils muzejs 
 

Ventspils Muzejs ietver šādas struktūrvienības: Livonijas ordeņa pils, Piejūras brīvdabas muzejs, Amatu māja un Her-

berta Dorbes memoriālais muzejs.  

Ventspils muzeja darbības nodrošināšanai 2015. gadā kopumā izlietoti līdzekļi 1,10 milj.EUR, tai skaitā, pašvaldības 

budžeta asignējumi 0,87 milj.EUR, maksas pakalpojumu ieņēmumi 0,22 milj.EUR, valsts finansējums 10,9 tūkst.EUR. 

 

Galvenie notikumi un realizētie investīciju projekti 2015.gadā 

 Ventspils muzeja struktūrvienībās 2015. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kopumā par vairāk kā 14 tūk-
stošiem pieaudzis apmeklētāju skaits, ko lielā mērā veicinājuši jau par tradicionāliem kļuvušie pasākumi – 
Muzeju nakts, Bruņinieku turnīrs Lilium Vindaviensis 2015, Pilsētas svētku pasākumi, Masļeņica, Lieldienas, 
Pagastu dienas, Nikolaja diena, Mazbānīša svētki, kā arī jauninājumi – Godu/kāzu štelles Piejūras brīvdabas 
muzejā, Rokdarbnieku forums un darbnīcu un teorētisko lekciju cikls Praktiskais ventspilnieks Amatu mājā. 
Kopumā Ventspils muzeja struktūrvienības 2015. gadā apmeklējuši vairāk kā 153 tūkst. cilvēki. 

 2015. gadā Ventspils muzejs realizēja izpētes projektu “Gūtšmitu nama CV”, kas saistīts ar Ventspilij nozīmīgu 
ēku Kuldīgas ielā 2 un Gūtšmitu dzimtu. Projekta rezultātā tika izveidota labi noformēta ceļojoša izstāde, ko 
iepazina gan Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros notikušās akcijas apmeklētāji Gūtšmitu namā, gan 
Pārventas bibliotēkas apmeklētāji, kā arī Valsts Ventspils 1.ģimnāzijas skolēni un mācību spēki. Projekta reali-
zācijai Ventspils muzejs piesaistīja Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzfinansējumu 1 800 EUR apmērā. 

 Pēc ilgāka pārtraukuma tika atjaunota H.Dorbes balva “Gada humanitāro zinību skolotājs 2014./2015.”, ko 
iedibināja Ventspils muzejs sadarbībā ar Ventspils bibliotēku un Ventspils pilsētas un novada izglītības pārval-
dēm. Minētā balva nodibināta ar mērķi paust atzinību pedagogiem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk 
veicina audzēkņu iesaistīšanu novada literatūras un kultūrvēstures procesu izzināšanā, Ventspils muzeja, pil-
sētas un novadu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, veicinot bērnu un jauniešu lasīšanas un radošo spēju 
attīstību. 

 2015.gadā Ventspils muzeja speciālisti sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 
speciālistiem, doktorantiem un studentiem, kā arī studentiem no Ukrainas veica Ventspils senpilsētas arhe-
oloģiskā izpēti Ūdens ielā 8. Izrakumu rezultātā iegūtas jaunas atziņas par pilsētas vēstures senāko posmu, 
pilsētas robežām, apdzīvotības raksturu izpētes rajonā. Muzeja krājums papildināts ar 79 senlietām. Arheolo-
ģiskās izpētes veikšanai kopumā izlietots finansējums 8 650 EUR apmērā, t.sk. 1 454 EUR no saņemtā VKKF 
līdzfinansējuma.  

 Ventspils muzejs pārskata periodā turpināja krājuma papildināšanu, saglabājot liecības par Ziemeļkurzemes, 
Ventspils novada un pilsētas kultūras un vēstures norisēm. Kopumā krājums tika papildināts par vairāk kā 
1 100 vienībām. Pārcelšanai uz Piejūras brīvdabas muzeju tika iegādāta Mazirbes stacijas preču noliktava, kas 
2016.gadā papildinās šaursliežu dzelzceļa ekspozīciju. 

 Ventspils muzejs aktīvi iesaistījās dažādu projektu īstenošanā – Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu 
saņēma vairāku projekti  - projekts “Kultūras mantojumu saglabāšana – Ventspils muzeja koka priekšmetu 
aktuālā dezinfekcija, projekts “14.-15.gs. mūzika bruņinieku turnīrā Lilium Vindaviensis”, projekts 
„Lasītprieks” un projekts “Radošais cikls “Praktiskais ventspilnieks”. 

 
Kultūras centrs 

Kultūras centra galvenais mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Ventspilī, kā arī mākslinieciskās 

jaunrades veicināšana un nodrošināšana. 2015. gadā Kultūras centrs turpināja darbu, lai Ventspils pilsētā nodrošinā-

tu daudzveidīgu, mūsdienu interesēm atbilstošu kultūras dzīvi, ņemot vērā dažādās mērķauditorijas.Kultūras centra 

finansēšanai 2015. gadā kopumā izlietoti 1,37 milj. EUR, tai skaitā pašvaldības budžeta līdzekļi – 1,02 milj. EUR, mak-

sas pakalpojumi – 200 tūkst. EUR, valsts finansējums – 11 tūkst. EUR, ziedojumi un dāvinājumi – 140 tūkst. EUR.  

  



 

 29 

Galvenie notikumi 2015.gadā 

 2015. gadā liels darbs tika ieguldīts Ventspils pilsētai nozīmīgāko, jau par tradīciju kļuvušo lielo pasākumu 
organizēšanai – Pilsētas svētki, Jūras svētki, „Muzikālā banka” gada aptaujas fināla apbalvošanas ceremonija, 
konkursa, kā arī Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums, Pārventas svētki, Starptautiskie bērnu svētki, Zilā ka-
roga pacelšanas svētki, džeza rok mūzikas festivāls “Ventspils Groove”, „Piektdienas vakara pastaiga „Iznāc 
vakara gaismā”” ar dažādu žanru pasākumiem pilsētas laukumos un parkos, kā arī lielu atzinību guva pirmo 
reizi rīkotais Smilšu skulptoru festivāls Ventspils pludmalē. 

 Kā katru gadu, uzmanība tika pievērsta arī mākslinieciskās jaunrades veicināšanai. Kultūras centrā darbojās 
53 dažāda žanra amatiermākslas kolektīvi, pulcējot 1 061 dalībniekus. 2015. gadā amatiermākslas kolektīvi 
piedalījušies dažādos starptautiska, reģiona un valsts nozīmes svētkos un festivālos – Starptautiskajā bardu 
saietā „Tatjanas diena”, Bērnu svētkos, Zilā karoga pacelšanas svētkos, Tūrisma  sezonas atklāšanas svētkos. 
Sieviešu koris „Venda” ar labiem panākumiem atgriezās no Starptautiskā koru festivāla – konkursa „Torre del 
Lago Puccini” (Itālija) kategorijā – zelta diploms un čempiona tituls konkursa folkloras kategorijā un zelta dip-
loms sieviešu koru kategorijā. 

 2015. gadā ar īpašiem sasniegumiem izcēlušies arī popstudija “Jūras akmentiņi”, kur  starptautiskajā jauno 
izpildītāju konkursā “Magia Italiana” Grand Prix izcīnīja K.Priedēna, kura 1.vietu izcīnīja arī starptautiskajā 
jauno vokālistu konkursā “Mūzikas talantu līga 2015” Lietuvā. 

 Pavisam 2015. gadā notikuši 42 amatiermākslas koncerti un 4 Ventspils amatierteātra izrādes, ko apmeklējuši 
6 240 skatītāji. 2015.gadā ir notikuši arī 77 izbraukuma koncerti un izrādes. Sadarbība turpinājusies klasiskās 
profesionālās mūzikas pieejamības jomā. Sadarbībā ar valsts aģentūru „Latvijas koncerti” organizēti 
3 kamermūzikas koncerti. 

 Kultūras centrā regulāri koncertē profesionālie mākslinieki dažādos žanros. Pavisam 2015. gadā ir notikuši 
20 profesionālās mākslas koncerti, 25 vieskolektīvu koncerti  un 7 profesionālās teātra izrādes. Kopējais skatī-
tāju skaits 14 845. 

 2015. gadā Kultūras centrs turpināja administrēt Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu konkursu vizuālās 
mākslas, mūzikas, dejas, teātra mākslas, kino, foto, rakstniecības, vides un citās nozarēs. Pavisam tika atbalstī-
ti 30 projekti par kopējo summu 28 tūkst. EUR. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināša-
nas projektu konkursā 2015. gadā tika atbalstīti 12 projekti par kopējo summu 6 875EUR. Kultūras centra or-
ganizēto kultūras pasākumu realizēšanai 2015. gadā kopumā izlietoti līdzekļi 581 tūkst. EUR apmērā. 

 2015. gadā turpinās darbs pie mājas lapas pilnveidošanas, kura sniedz daudz efektīvāku ieskatu par Kultūras 
centra darbību.  
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SIA „Kurzemes filharmonija” 

 

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

onā, teātra nama „Jūras vārti” darbību nodrošina pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība SIA „Kurzemes filharmoni-

ja”.  

2015. gadā pašvaldība piešķīrusi finansējumu SIA „Kurzemes filharmonija” deleģēto funkciju izpildei 890 tūkst. EUR 

apmērā. 

Galvenie notikumi 2015.gadā 

 2015. gadā kapitālsabiedrība turpināja sadarbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, organizējot teātra, 
operas un baleta izrādes, akadēmiskās, kamermūzikas, populārās un laikmetīgās mūzikas koncertus, kino de-
monstrējumus, izstādes un citus pasākumus.  

 Kopā 2015. gadā notikuši 166 pasākumi, kurus apmeklējuši 53 643 apmeklētāji. Notikušas 34 teātru (t.sk. 9 
bērnu izrādes) un 1 operas izrāde, 1 baleta izrāde, 15 mūzikas koncerti, 2 kamermūzikas koncerti, 11 teātra 
nama Jūras vārti Jaunās zāles pasākumi, 20 izstādes, 10 kino demonstrējumi, 4 izglītojošie pasākumi un 8 ka-
merkora un kamerorķestra Ventspils koncerti, kā arī citi pasākumi.  

 Gada ietvaros parakstīts trīspusēji vienošanās protokoli starp SIA „Kurzemes filharmonija”, Ventspils pilsētas 
domi un Latvijas Nacionālo teātri un Latvijas Nacionālo operu un baletu, vienojoties par regulārām viesizrā-
dēm turpmākajos trīs gados. Latvijas Nacionālā opera un balets Ventspilī 2015.gadā uzstājās ar Galā koncertu, 
kā arī baletu “Romeo un Džuljeta”. Latvijas Nacionālais teātris viesojās ar krāšņo izrādi “Kabarē” un izrādi 
“Raiņa sapņi”, savukārt Jaunais Rīgas teātris skatītājiem piedāvāja izrādi “Aspazija. Personīgi”, kā arī turpinot 
sadarbību ar Daugavpils teātri, ventspilniekiem bija iespēja vērot Mocarta komisko operu „Teātra direktors”. 
Lieliskas un skatītāju novērtētas izrādes piedāvāja arī pārējie Latvijas profesionālie teātri, ar kuriem sadarbība 
ir jau vairākus gadus – Leļļu teātris, Liepājas teātris, Dailes teātris un Valmieras Drāmas teātris. 

 Klasiskās mūzikas pasākumu sadaļā jāpiemin sekojoši 2015. gada pasākumi - pianista Reiņa Zariņa meistarkla-
se Mūzikas skolas audzēkņiem un solo koncerts, Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra koncertprogramma 
“Rihards Zaļupe un Namejs”, Liepājas Simfoniskais orķestris ar Mendelszona un Šūberta mūzikas atskaņoju-
mu, kā arī Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” un ģitāras virtuoza Kaspara Zemīša koncerts. 

 Tika organizēti arī vairāki populārās mūzikas koncerti – lielu publikas atsaucību guva Latvijas Radio Big Band 
koncerts ar Raimondu Paulu un solistiem – Intaru Busuli un Kristīni Prauliņu, sadarbībā ar Bites Blūza klubu 
notika amerikāņu blūza dziedātājas Džastinas Lī Braunas (Justin Lee Brown) un Latvian Blues Band koncerts, 
grupas Otra puse koncerts izskanēja Valentīna dienā 14.februārī, savukārt gada nogalē ar grandiozu koncertu 
uzstājās grupa “Labvēlīgais Tips”. 

 Visiem teātra nama apmeklētājiem gada ietvaros bija iespēja apskatīt vairākas nozīmīgas izstādes – Ziemeļval-
stu arhitektūras izstādi, Artūra Bērziņa rastra grafika un gleznas, starptautisku laikmetīgo rotu mākslas izstādi 
“Septiņi nāves grēki” ar franču mākslinieka Emanuela La Kostas autordarbiem, laikmetīgo rotu izstādi 
“Dzintars mūsdienu laikmetīgajās rotās” sadarbībā ar galeriju Putti, Latvijas Mākslinieku savienības krājumu 
izstādi „Jūra”, kā arī somu mākslinieka Mikko Hintz izstādi “Lost/saldējums”. 

 Nozīmīgu pienesumu Ventspils kultūras pasākumu piedāvājumam deva Ventspils kamerorķestra un kamerko-
ra Ventspils aktīvā darbība diriģenta Aigara Meri vadībā – februārī kamerkoris un kamerorķestris atskaņoja 
savu pirmo koncertprogrammu bērniem – Sen Sana “Dzīvnieku karnevālu”, 8. martā priecēja klausītājus ar 
jaunu un krāšņu koncertprogrammu “Vēstules mīļotajai”, uzstājoties kopā ar Ventspils Bigbendu un solistiem, 
4.maijā par godu valsts neatkarības pasludināšanai tika sagatavota svētku koncerta programma “Latvijai”. 
30.jūlijā, Pilsētas svētku ietvaros, pirmizrādi piedzīvoja Imanta Kalniņa simfoniskā dziesmu spēle ”No saldenās 
pudeles”. Par godu Valsts svētkiem 18.novembrī Ventspils kamerorķestris un kamerkoris Ventspils uzstājās ar 
koncertprogrammu “Latviešu rokoperu parāde”, savukārt decembrī atskaņoja Ziemassvētkiem veltītu prog-
rammu Ventspils baptistu baznīcā. 

 2015. gadā savu darbību uzsāka teātra nama “Jūras vārti” Jaunā zāle, papildinot Ventspils kultūras piedāvāju-
mu ar 11 interesantiem pasākumiem, kuros gada ietvaros piedalījās gan Latvijas, gan ārvalstu mūziķi. 
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 Arī 2015.gadā SIA „Kurzemes filharmonija” tika uzticēta Ventspils Pilsētas svētku organizēšana – sadarbībā ar 

citiem Ventspils kultūras un izklaides pasākumu organizatoriem trīs dienu garumā ar plašu un daudzpusīgu 

pasākumu programmu tika priecēti ventspilnieki un pilsētas viesi, svētkus kopumā apmeklēja ap 125 tūkst. 

cilvēku.  

9.2.4. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA 
 

Sociālās palīdzības funkciju pašvaldībā nodrošina pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” un tās struktūrvienības: 

Sociālās palīdzības nodaļa (Raiņa ielā 10), Sociālā dienesta Pārventas filiāle (Talsu ielā 39), Ventspils sociālās aprūpes 

nams „Selga”. Pašvaldībā ir izveidota Ventspils pilsētas bāriņtiesa, kas darbojas Ventspils pilsētas domes Sociālā die-

nesta pārraudzībā, izņemot tās darbību Bāriņtiesu likumā noteiktās kompetences ietvaros. 

2015.gadā kopumā sociālās nodrošināšanas nozarei novirzīti 3,87 milj.EUR jeb 8% no budžeta izdevumiem. 

 

Pabalsti un sociālie pakalpojumi 

Kopumā Ventspils pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem nodrošina 39 dažādus sociālos pabalstus un 12 sociālos pakalpo-

jumus. Sociālo palīdzību 2015.gadā saņēmuši 10 430 pilsētas iedzīvotāji un šim mērķim 2015. gadā izlietoti 

1,91 milj.EUR jeb 49% no kopējiem izdevumiem sociālās nodrošināšanas nozarei 

Finansējuma sadalījums atspoguļots 11.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būtiskākie izdevumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem: 

 Pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2015. gadā kopumā izlietoti 98 tūkst.EUR. 
Pabalstu saņēmuši 464 iedzīvotāji, vidēji 35,56 EUR mēnesī. 

 Maznodrošinātiem iedzīvotājiem un vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumu līmenis nepār-
sniedz ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā” noteikto ienākumu 
līmeni, tiek piešķirti dzīvokļa pabalsti – komunālo pakalpojumu (īre, siltumenerģija, ūdens un kanalizācija) un 

Sociālajiem pabalstiem un palīdzībai izlietoto līdzekļu sadalījums 

2015.gadā, milj.EUR  

11.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
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malkas iegādes daļējai kompensācijai. Kopsummā dzīvokļa pabalstiem 2015. gadā izlietoti 366 tūkst. EUR jeb 
19 % no kopējiem pabalstiem un palīdzībai izlietotajiem līdzekļiem. Atbalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistīto izdevumu segšanai 2015.gadā ir saņēmušas 3 176 personas jeb 2 023 ģimenes. 

 Maznodrošinātiem pensionāriem un invalīdiem, kā arī pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumu līmenis 
nepārsniedz ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā” noteikto 
ienākumu līmeni, izmaksāti pabalsti medikamentu iegādei, kā arī zobu ārstēšanai un protezēšanai, piemājas 
teritorijas tīrīšanai, piešķirtas atlaides braukšanai pilsētas autobusos, ikmēneša aprūpes pabalsts vientuļajiem 
pensionāriem, sadarbībā ar Rīgas Samariešu apvienību turpināta mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes 
dienesta „Drošības poga” darbība, kā arī pabalsti uz Lieldienām un Ziemassvētkiem. Kopsummā šiem pabal-
stiem 2015. gadā izlietots 958 tūkst. EUR, t.i. 50 % no pabalstiem un palīdzībai izlietotajiem līdzekļiem. 

 Pabalstiem ģimenēm ar bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 2015. gadā izlietoti 
329 tūkst. EUR, t.sk. bērna piedzimšanas pabalsts, ēdināšanai izglītības iestādēs, maznodrošināto jauniešu 
izglītības atbalsts fonds un mācību maksa Ventspils Mūzikas vidusskolā, pabalsts mācību gada uzsākšanai un 
9., 12.klašu absolventiem, vienreizējs un ikmēneša pabalsts bāreņiem sasniedzot pilngadību, sadarbībā ar 
nevalstiskajām organizācijām turpināta dienas centra bērniem un jauniešiem, bērniem invalīdiem “Cimdiņš” 
un krīzes centrs “Paspārne” darbība, kā arī pabalsti uz Lieldienām, Ziemassvētkiem un Mātes dienu. 

 Pašvaldības atbalsts pakalpojumam „Zupas virtuve” dod iespēju trūcīgiem pilsētas iedzīvotājiem reizi dienā 
saņemt siltu ēdienu. 2015. gadā Zupas virtuves pakalpojumus izmantojušas 433 personas, kopumā trūcīga-
jiem iedzīvotājiem izsniegtas 38 485 porcijas jeb vidēji 106 porcijas dienā. 

 Lai veicinātu sadarbību ar Ventspils nevalstiskajām organizācijām, kā arī veicinātu to attīstību, 2015. gadā fi-
nansiāla palīdzība 28 tūkst. EUR apmērā sniegta Politiski represēto apvienībai, Pensionāru kopai „Ventspils 
liedags”, Invalīdu biedrībai, Nedzirdīgo biedrībai, Neredzīgo biedrībai, Latvijas Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju 
asociācijas Ventspils nodaļai, alternatīvās aprūpes centram „Žēlsirdības māja”, biedrībai „Diakonijas centrs 
Ventspilī”, Dzīvības maize, šļirču apmaiņas punktam, biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts”, biedrībai “Pērļu 
pasaule”, biedrībai ,,Sociālās un garīgās rehabilitācijas centrs ,,Vairogs””. 

 No Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursam paredzētajiem līdzekļiem 
5 067 EUR izlietoti, lai atbalstītu biedrības “Latvijas Sarkanais krusts”, biedrības “Piecas izaugsmes formulas”, 
biedrības “Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne””, nodibinājuma “Atbalsta centrs ģimenēm un bēr-
niem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””, pensionāru biedrības “Ventspils liedags” iesniegtos projektus. 

 Pieaugušo nakts patversmē Fabrikas ielā 2a, kas izveidota sadarbībā ar Rīgas Samariešu apvienību, no plkst. 
20.00 līdz 8.00 vienlaicīgi var uzturēties 30 cilvēki, kuriem tiek nodrošināta iespēja paēst, nomazgāties un iz-
mazgāt drēbes. Ziemas periodā, kad ir nelabvēlīgi laika apstākļi – zema temperatūra, stiprs vējš, patversme 
strādā visu diennakti. 2015. gadā palīdzība sniegta 73 personām. 

 
 Specializētā autotransporta pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: bērnu nokļūšanai skolā, pirmssko-

las izglītības iestādē, medicīnas, sporta un kultūras iestādē, kā arī pieaugušo iedzīvotāju nokļūšanai dažādās 
iestādēs un pasākumos 2015.gadā izmantojušas 41 personas (328 braucieni). 
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Sociālais dienests 

 Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, organizē sociālo pakalpojumu saņemšanu mazaizsargātiem pilsētas 
iedzīvotājiem, t.sk. ģimenēm ar bērniem un jauniešiem. Sociālā dienesta administrācijas Raiņa ielā 10 un Pār-
ventas filiāles Talsu ielā 39, Ventspilī , uzturēšanas izdevumi 2015. gadā bija 472 tūkst. EUR. 

 Sociālais dienests saņem un administrē valsts mērķdotāciju, lai nodrošinātu asistentu pakalpojumus perso-
nām ar īpašām vajadzībām (līdz 40 stundām nedēļā). Asistenta pakalpojums paredzēts galvenokārt cilvēkiem 
ar pārvietošanās traucējumiem, ļoti smagiem redzes traucējumiem vai smagiem garīga rakstura traucēju-
miem, kā arī kopjamiem bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus 
mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus. 2015.gadā asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai 17 personām izlietoti valsts budžeta līdzekļi 343 tūkst. EUR apmērā  

 2015.gadā turpinājās ES projekta “Integrētās veselības aprūpes sistēmas ieviešana Ventspils pilsētā” realizāci-
ja. Projekta mērķis ir elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izveidošana un sociālās rehabilitācijas program-
mas izstrāde arteriālās hipertensijas slimniekiem vecākiem par 65 gadiem, kuriem nepieciešama sociālā un 
medicīniskā aprūpe mājās, kuras rezultātā tiks veicināta šo personu sociālā iekļaušana un uzlabota dzīves kva-
litāte.   

 

Ventspils sociālās aprūpes nams „Selga” 

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

un sociālā rehabilitācija 139 pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā arī 30 bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem tiek nodrošināta dzīvesvieta, audzināšana, sociālā rehabilitācija un psiholoģiskais atbalsts. Iestā-

des uzturēšanas izdevumiem 2015. gadā izlietoti 946 tūkst.EUR.  

Ventspils pilsētas bāriņtiesa 

Ventspils pilsētas bāriņtiesa ir aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā 

prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesas uztu-

rēšanai 2015. gadā izlietoti 92 tūkst. EUR. 

Bāriņtiesa 2015. gadā pieņēmusi 213 lēmumu, pārstāvētas nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu intereses pilsētas 

un apgabala tiesu 69 sēdēs, nodibinātas 9 aizbildnības pār 13 bērniem, apstiprinātas 10 adopcijas, tiesā apstiprināta 

2 bērnu adopcija, audžuģimenes statuss piešķirts 1 ģimenei, audžuģimenēs ievietoti 9 bērni.  

Šobrīd Bāriņtiesas pārraudzībā un kontrolē ir 75 aizbildņu ģimenes, kuras audzina 94 bērnus, 82 lietas par nepiln-

gadīgo bērnu mantas pārvaldīšanu un 40 lietas personām ar ierobežotu rīcībspēju un viņu mantai, likumā paredzēta-

jā kārtībā notiek personu dzīves apstākļu apsekošana un aizgādņu rīcības pārbaude, mantas pārvaldībā un dzīves 

apstākļu un veselības aprūpes nodrošināšanā.  
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9.2.5. TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA 

 

Nozarei 2015. gadā kopumā tika novirzīti 11,61 milj.EUR apmērā jeb 24% no pašvaldības budžeta  izdevumiem. 

Komunālās saimniecības uzturēšanu un infrastruktūras attīstību pašvaldībā nodrošina pašvaldības iestāde 

„Komunālā pārvalde”. 

 

Komunālā pārvalde 

 

Pilsētas komunālās saimniecības uzturēšanai un infrastruktūras attīstībai 2015. gadā kopumā tika izlietoti 

10,78 milj.EUR. No tiem 64% jeb 6,89 milj.EUR novirzīti Ventspils pilsētas infrastruktūras attīstības programmas reali-

zācijai, 29% jeb 3,14 milj.EUR - pilsētas labiekārtošanas un uzturēšanas programmai, bet 7% jeb 0,75 milj.EUR izlieto-

ti iestādes „Komunālā pārvalde” uzturēšanai. 

Galvenie notikumi un realizētie projekti 2015.gadā 

 2015.gadā veikti iekšpagalmu rekonstrukcijas darbi Embūtes ielā 49, Celtnieku ielā 2A, P.Stradiņa ielā 7A un 
Lielajā prospektā 68a, veicot esošā labiekārtojuma pārbūvi: brauktuvju, ietvju atjaunošanu, auto stāvvietu 
izbūvi un apgaismojuma izbūvi. 

 Pašvaldība pilsētvides uzlabošanai ir izbūvējusi un papildinājusi sporta un bērnu rotaļu laukumus Bērnu pilsē-
tiņā un bērnu parkā “Fantāzija”, Pārventas Mežaparkā un Jūrmalas parkā, kā arī izveidots jauns bērnu rotaļu 
laukums Virves ielā 3. Pilsētas labiekārtošanai pilsētas ielās uzstādītas jaunas atkritumu urnas un soliņi, velosi-
pēdu statīvi, labiekārtota atpūtas vieta pie Ventas, izveidots jauns skvērs Lielajā prospektā 35, izbūvēts sa-
biedriskā transporta pieturas paviljons Kroņa ielā 17, atjaunota Ventspils Augstskolas iebrauktuve un ietve 
Prinču ielā, sakārtots atkritumu konteineru laukums Katoļu ielā 34A. 

 2015. gadā pieņemti 8 Ventspils pilsētas domes lēmumi par pašvaldības līdzfinansējumu daudzstāvu daudz-
dzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai par kopējo summu 22 tūkst. EUR apmērā. 

 2015.gadā pabeigta projekta „Ventspils publiskās infrastruktūras attīstība un kvalitātes uzlabošana, pilnveido-
jot uzņēmējdarbības vidi pilsētā” realizācija, kura ietvaros veikts Lielā laukuma teritorijas celiņu, apgaismoju-
ma un laukuma seguma izbūve, kā arī uzsākts darbs pie strūklakas “Valzivs” izbūves. 

 2015.gadā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana publisko teritoriju apgaismojuma infrastruk-
tūrā” ietvaros veikta novecojušo Na tehnoloģiju ielu apgaismojuma ķermeņu nomaiņa pret energoefektīvā-
kiem LED apgaismes ķermeņiem, samazinot elektrības patēriņu un CO2 izmešus. Pavisam nomainīti 335 ielu 
apgaismojuma ķermeņi Saules, Jūras, Inženieru, Kroņu, Talsu, Tārgales ielās un Lielajā prospektā.  

 2015.gadā noslēgusies projekta „Ventspils mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju, 1.kārta” realizācija, 
veicot ēkas būvprojekta izstrādi, lai īstenotu Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas būvniecību. Ēkas būvniecība 
plānota kā projekta otrā kārta un to paredzēts uzsākt 2016.gadā. 

 
 Pilsētas teritorijas uzturēšanai 2015.gadā izlietoti līdzekļi kopumā 3,14 milj.EUR apmērā. Finansēšanai bez 

pašvaldības līdzekļiem izlietoti maksas pakalpojumu ieņēmumi 267 tūkst.EUR un saņemtā valsts mērķdotā-
cija pašvaldību ielu fondam 813 tūkst.EUR.  

 

9.2.6. VIDES  AIZSARDZĪBA 
 

Vides aizsardzības pasākumu realizēšanai 2015. gadā izlietots finansējums 64,5 tūks.EUR apmērā. Minētie līdzekļi 

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

kampaņas „Mana jūra” līdzfinansēšanai; atbalstam Ekoskolu darbībai; informatīvo materiālu izgatavošanai un izplatī-

šanai pilsētas iedzīvotājiem; Ventspils pilsētas pludmales peldūdeņu kontrolei; vides stāvokļa laboratoriskajai kontro-

lei; operatīvo meteoroloģisko datu iegādei; konsultācijām vides aizsardzības jautājumos. 
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2015.gadā pirmo reizi tika organizēts konkurss „Videi draudzīgākais Ventspils uzņēmums”. Ventspils pilsētas domes 
gada atzinība vides jomā tika izveidota, lai veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī stimulētu videi draudzīgu uz-
ņēmējdarbību, kas vērsta uz nepārtrauktu uzlabojumu veikšanu ilgtspējīgas attīstības virzienā un videi draudzīgas 
uzņēmējdarbības tēlu veidošanu Ventspils pilsētā. 
 

9.2.7. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 
 

Sabiedriskās kārtības uzraudzību, operatīvu iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanu, kā arī pilsētas saistošo noteikumu 

uzraudzību un kontroli, jaunradīto un labiekārtoto objektu apsekošanu, uzraudzību, vainīgo personu aizturēšanu un 

nodošanu saukšanai pie atbildības nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldības policija. 2015. gadā šīs iestādes darbībai 

izlietoti 1,62 milj.EUR. 

Pašvaldības policijā strādā 60 policisti, kuri nodrošina diennakts uzraudzību 3-4 patruļgrupās un spēj nodrošināt ie-

dzīvotāju izsaukumu apkalpošanu notikumu vietā vidēji 2 – 5 minūšu laikā. Savukārt pludmalē peldsezonas laikā uz-

raudzību veica 10 glābēji – ikdienā 5 glābēji. 

Pašvaldības policija turpināja uzsākto administratīvo pārkāpumu sodu liberalizāciju, vēršot uzmanību uz pārkāpumu 

prevenciju un audzinoša rakstura metodēm attiecībā pret pārkāpējiem, kuri savu vainu apzinās. Pēdējo gadu laikā 

samazinājies par pārkāpumiem uzlikto naudas sodu un administratīvo pārkāpumu protokolu skaits. 

Sadarbībā ar izglītības iestādēm, Valsts policiju, bāriņtiesu, sociālo dienestu, sabiedriskajām organizācijām no 

2011. gada aprīļa Pašvaldības policija ir uzsākusi un arī 2015.gadā turpinājusi nepilngadīgo likumpārkāpēju profilaksi 

pilsētā. 

 

9.2.8. VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI (PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE) 
 

Izpildvaras (pašvaldības pārvaldes) funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Ventspils pilsētas 
dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas domes nolikumu, racionāli un likumīgi izman-
tojot pašvaldības rīcībā esošos resursus, 2015. gadā nodrošināja 13 ievēlētie deputāti, domes vadība un pašvaldības 
struktūrvienības.  

Ventspils pilsētas domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2013.gada 1.jūnijā. 2015. gadā notikušas 

17 Ventspils pilsētas domes sēdes, kurās pieņemts 131 lēmums un 10 saistošie noteikumi. Lēmumu izskatīšanas un 

izvērtēšanas procesā piedalījās 4 pastāvīgās komitejas, 27 komisijas un 2 padomes. 2015. gadā pašvaldības pārvaldes 

darbības nodrošināšanai tika izlietoti 2,23 milj.EUR. 

 

9.2.9. VESELĪBAS APRŪPE 

 

Ventspils pilsētas pašvaldība, izprotot to, ka valsts līdzekļu daudzums veselības aprūpei ir nepietiekams, ik gadu 
piešķir ievērojamu līdzfinansējumu kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai ventspilniekiem – 2015. gadā 
piešķirtais finansējums 155 tūkst.EUR apmērā izlietots: 

 113 tūkst.EUR medicīniskā aprīkojuma iegādei SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, t.sk. ultrasonogrāfs, 
acu ultrasonogrāfs, anestēzijas iekārta, jaundzimušo elpināšanas aparāts. 

 42 tūkst.EUR cilvēkresursu programmas realizācijai. 
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9.2.10. TŪRISMS 

Tūrisma nozares attīstības veicināšanas pasākumus Ventspilī nodrošina un īsteno Ventspils Tūrisma centrs (Ventspils 

Prāmju terminālī Dārza ielā 6), kura darbībai 2015.gadā izlietoti pašvaldības līdzekļi 209 tūkst.EUR apmērā. 

Galvenie notikumi un projekti 2015.gadā 

 Ventspils pilsētas drukāto informatīvo materiālu izdošana ar nolūku popularizēt Ventspils pilsētu un tās tūris-
ma piedāvājumus, nodrošinot šo materiālu izplatīšanu tirdzniecības tīklā Ventspilī un Latvijā, kā arī bezmaksas 
izplatīšana Ventspilī, Latvijā un ārvalstīs (tūrisma informācijas centros, tūrisma objektos, Latvijas vēstniecībās 
ārvalstīs, tūrisma firmās, tūrisma gadatirgos utt.); 

 Ventspils pilsētas tūrismu iespēju popularizēšana plašsaziņas līdzekļos: laikrakstos, radio, televīzijā un interne-
tā; uzņemtas žurnālistu vizītes, ar nolūku ievietot publikācijas par Ventspils tūrisma iespējām Latvijas un ārval-
stu plašsaziņas līdzekļos; pilsētas tūrisma mājas lapas www.visitventspils.com uzturēšana, aktualizēšana un 
administrēšana. 

 Ventspils pilsētas popularizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs – „BALTTOUR” Rīgā, „Tourest” Tallinā, 
„Adventur” Viļņā, „ITB” Berlīnē, „MATKA” Helsinkos, „MITT” Maskavā, "Vakantiebeurs" Amsterdamā, “Leto” 
Jekaterinburgā, “Multidisciplinary Tourism Conference and EXPO SGEM 2015” Varnā (Bulgārija), “Turbizness” 
Minskā. 

 Ventspils 2015.gada Tūrisma avīzes izplatīšana Latvijas, Lietuvas un Igaunijas laikrakstos. 

 Ventspils pilsētas tūrisma uzņēmumu pakalpojumu un piedāvājumu informācijas izplatīšanas un popularizēša-
nas nodrošināšana internetā, publikācijās plašsaziņas līdzekļos, drukātajos pilsētas tūrisma izdevumos, tūris-
ma uzņēmumu informācijas izvietošana Tūrisma informācijas centra birojā un izplatīšana citur Ventspilī, Latvi-
jā un ārvalstīs. 

 Tūrisma uzņēmējdarbību un produktu attīstību veicinošu konkursu organizēšana – „Ventspils fotoattēlos 
2015” un „Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2015. gadā”. 

 Ventspils virtuālā vēstniecība www.visitventspils.com pieejama 8 valodās. 2015. gadā tai pievienota ķīniešu 
valoda, lai nodrošinātu piekļuvi tūrisma piedāvājumam potenciālajiem tūristiem no Austrumeiropas reģiona 
un Āzijas. 2015. gadā izveidota arī Ventu bankas mobilā versija, kas padara to vēl vienkāršāk lietojamu un 
pieejamu jebkurā vietā.  

 Virtuālās vēstniecības astoņpadsmit ventu pelnīšanas rīki nodrošina ventu aktivitātes dažāda vecuma intere-
sentiem. Ventu pelnīšanā iesaistījušies vairāk nekā 40 000 cilvēku, kuri savos Ventu bankas kontos uzkrājuši 
vairāk nekā 20 miljonu ventu. Ventspilī ar ventiem var norēķināties 52 tūrisma uzņēmumos un tūrisma objek-
tos.  

 Apmeklētākie tūrisma objekti Ventspils pilsētā 2015. gadā ir bijuši Ūdens piedzīvojumu parks (195 664 ap-
meklētāji), Piedzīvojumu parks (120 677 apmeklētāji), Piejūras brīvdabas muzejs (101 481 apmeklētāji), t.sk. 
Mazbānītis (67 279 apmeklētāji), ekskursiju kuģītis „Hercogs Jēkabs” (49 300 apmeklētāji), Livonijas ordeņa 
pils (38 269 apmeklētāji), pludmales akvaparks (24 313 apmeklētāji).  

 

9.2.11. INFORMĀCIJAS KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 

Nolūkā sekmēt Ventspils pilsētas pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas sabiedrībā un e-

pārvaldē, veikt aktīvu darbību informācijas sabiedrības veidošanā un e-pārvaldes risinājumu ieviešanā vietējā, reģi-

onālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, veidot, uzturēt un attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infra-

struktūru pašvaldība ir izveidojusi iestādi „Ventspils Digitālais centrs”. 

Ventspils Digitālais centrs 

Ventspils Digitālā centra izdevumiem un pasākumiem 2015. gadā kopsummā izlietots finansējums 1,45 milj.EUR, 
tai skaitā, pašvaldības budžeta līdzekļi 1,11 milj.EUR, maksas pakalpojumi 108 tūkst.EUR, valsts / ārvalstu projektu 
finansējums 207 tūkst.EUR.  

http://www.visitventspils.com
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Galvenie notikumi un projekti 2015.gadā 

 Ventspils Digitālais centrs 2015. gadā turpināja veikt Ventspils pieaugušo izglītības centra funkcijas, apmācot 
iedzīvotājus informācijas tehnoloģiju lietošanā un izstrādājot mācību materiālus. Apmācības notikušas gan 
latviešu, gan krievu valodā. Kursu beidzēji ir Ventspils pilsētas pašvaldības darbinieki, izglītības iestāžu darbi-
nieki, uzņēmēji, cilvēki ar īpašam vajadzībām, pensionāri, bērni un jaunieši. 2015. gadā iestāde organizēja ap-
mācības un izglītojošus pasākumus par drošību internetā, e-parakstu, interaktīvu mācību materiālu un prog-
rammu pielietošanu mācību procesā, digitālo fotografēšanu, kā arī dažādām lietojumprogrammām. Kopumā 
Ventspils Digitālajā centrā 2015. gadā dažādos izglītojošos pasākumos apmācīti vairāk kā 2 000 cilvēku.  

 Kopš 2003. gada Ventspils Digitālais centrs sniedz konsultācijas un tehnisko palīdzību informāciju un komuni-
kāciju tehnoloģiju (IKT) jautājumos Ventspils pilsētas domei, pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un izglītības 
iestādēm – kopumā tiek apkalpotas ap 50 000 datortehnikas un drukas iekārtu vienības, nodrošinot atbalstu 
ap 27 000 lietotājiem. 2015. gadā atrisinātas vairāk kā 2 500 problēmas, reģistrēti 610 datorlietotāju incidentu 
pieteikumi. 

 Ventspils Digitālais centrs nodrošina Ventspils pilsētas optiskā datu pārraides tīkla un tā pieslēguma darbību 
ar 2 688 km kabeļu optisko dzīslu kopgarumu. Šajā tīklā ir pieslēgtas visas Ventspils skolas, lielākā daļa pašval-
dības iestāžu, kurām Ventspils Digitālais centrs nodrošina centralizētu pieslēgumu Internet tīklam, aizsardzību 
no vīrusiem un mēstulēm, informatīvo sistēmu uzturēšanai nepieciešamos serverus, programmatūru, komuni-
kāciju un citu aparatūru. 2015. gadā tika turpināts darbs pie optiskā kabeļa darbības zonas paplašināšanas – 
izbūvēti datu pārraides tīkla atzari līdz interaktīvajiem ekrāniem Ostas ielas promenādē, Piedzīvojumu parkā 
un Piejūras kempingā, kā arī izbūvēts optiskā datu pārraides tīkla atzars uz Ventspils Tehnikumu. 

 Ventspils Digitālais centrs valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētajā Latvijas publisko bibliotēku 
attīstības projekta ietvaros turpināja apkalpot visas Latvijas 822 publiskās bibliotēkas, nodrošinot lietotāju 
atbalsta funkcijas. Iestāde veic arī Skolotāju atbalsta dienesta pienākumus – nodrošina skolu darbiniekiem 
konsultācijas, apmācības un problēmu pieteikumu apstrādi, pārvalda datoru, printeru, projektoru, multimedi-
ju tāfeļu, digitālo mikroskopu un citu pie datora pieslēdzamu ierīču bojājumu noteikšanu un novēršanu. 
2015. gadā Bibliotekāru un Skolotāju atbalsta dienestā apstrādāti kopumā ap 1 660 pieteikumi. 

 2015. gadā Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Klaipēdas pilsētas pašvaldību pabeidza projekta 
“Interaktīvu e-pakalpojumu izveide un pieejamība” realizāciju, kas tika uzsākts 2014. gada sākumā. Projekta 
ietvaros tika attīstīti e-pakalpojumi Ventspilī un Klaipēdā, tādējādi uzlabojot pārrobežu reģiona pieejamību un 
konkurētspēju. Lai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem e-pakalpojumu lietošana būtu ērtāka un pieejamāka, 
Ostas ielas promenādē, Piedzīvojumu parkā un Piejūras kempinga iekštelpās tika uzstādīti trīs interaktīvie 
ekrāni (e-kioski) – skārienjūtīgi lielformāta displeji iedzīvotāju un tūristu informēšanai. Projekta ietvaros tika 
uzlabots arī bezvadu interneta tīkla pārklājums un paplašināts optiskais datu pārraides tīkls. Projekta realizāci-
jai kopumā izlietots finansējums vairāk kā 230 tūkst. EUR apmērā. 

 
 Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Ventspils pilsētas pašvaldību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-

bas ministriju, ietvaros Ventspils Digitālais centrs ir izveidojis un 63 novados ir ieviesta Valsts un pašvaldību 
vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēma, kurā kopš 2015. gada 1. oktobra 
63 VPVKAC ir reģistrēti aptuveni 3 000 pakalpojumu un konsultāciju. 
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10. PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS UN BILANCE 

Informācija par Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo darbību 2015.gadā pieejama Ventspils pilsētas pašvaldības 
2015.gada konsolidētajā pārskatā, kas sagatavots saskaņā ar LR likumiem „Par grāmatvedību”, „Par budžetu un fi-
nanšu vadību” un LR Ministru kabineta normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē pašvaldību grāmatvedības uz-
skaiti un gada pārskatu sagatavošanas kārtību. 

Minētais dokuments apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2016.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.40 „Par Ventspils pilsē-
tas pašvaldības 2015.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu (2.pielikums (bez lēmuma pielikumiem)). Pārskatā 
konsolidēti 10 pašvaldības budžeta iestāžu gada pārskati. 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2015. gada konsolidēto pārskatu auditēja auditorfirma SIA „Ernst & Young Baltic”, kuru 
ziņojumā teikts, ka pašvaldības 2015.gada konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par 
Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī un par tās finanšu rezultātiem un naudas 
plūsmām 2015.gadā (4.pielikums) 

Publiskā pārskata 3.pielikumā pievienota Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance. Bet pilna Ventspils pilsē-
tas pašvaldības 2015. gada konsolidētā pārskata versija elektroniskā veidā pieejama Valsts kases mājas lapā 
www.kase.gov.lv. 

 

11. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZMAIŅAS 

Ventspils pilsētas pašvaldība nekustamā īpašuma sastāvā uzskaita īpašumā un valdījumā esošo vai piekrītošo zemi 
zem ēkām un būvēm, atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi, visas īpašumā un valdījumā esošās ēkas un būves, ie-
skaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir šo ēku un būvju neatņemama sastāvdaļa. Bilancē ir atspoguļota Vents-
pils pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā zeme ar kopējo zemes platību  2 510,6718 ha un kopējo vērtību 
2015.gada 31.decembrī 57,6 milj.EUR (vērtība 2014.gada 31.decembrī 56,9 milj.EUR). Ventspils pilsētas pašvaldības 
īpašumā un valdījumā esošo ēku un būvju kopējā vērtība 2015.gada 31.decembrī veido 261,9 milj.EUR (2014.gada 
31.decembrī 266,6 milj.EUR). 

 

12. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO UN ASOCIĒTO  
KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLOS 

 

Ventspils pilsētas pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā virs 50 %) un asoci-
ēto (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā no 20 % līdz 50 %) kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un norāda saskaņā 
ar pašu kapitāla metodi, par pamatu izmantojot kapitālsabiedrību 2015.gada auditētajos pārskatos norādītos pašu 
kapitāla datus.  

Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās pēc pašu kapitāla metodes 2015.gada beigās sastāda 51,92 milj.EUR kas ir 
par 0,5% jeb 248 tūkst.EUR vairāk kā 2014.gada beigās. 
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumu prasībām, Ventspils 
pilsētas dome 2015.gadā atkārtoti ir izvērtējusi tās līdzdalību kapitālsabiedrībās, kurās Ventspils pilsētas pašvaldībai 
pieder kapitāla daļas, un pieņēmusi lēmumus saglabāt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalību šajās kapitālsabiedrī-
bās, kā arī izvērtējusi atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumam.  

Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā 2015.gadā ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma no radniecīgām kapitāl-
sabiedrībām kopā sastāda EUR 1,25 milj.EUR, kas ir atbilstoši šo kapitālsabiedrību 2015.gada dalībnieku sapulcēs 
pieņemtajiem lēmumiem un 20.06.2014. Ventspils pilsētas domes lēmumam Nr.69 par PSIA „Ventspils siltums” kapi-
tāla daļu dzēšanu. 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.kase.gov.lv
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Datu avots: Ventspils pilsētas domes Kapitāla pārvaldības nodaļa 

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

4.tabula 

Sabiedrības  

kapitā la  

da ļu vērtība

Pašvaldības  

ietekme 

sabiedrībā

Pašvaldības  

kapitā la  

da ļu vērtība

Sabiedrības  

kapitā la  

da ļu vērtība

Pašvaldības  

ietekme 

sabiedrībā

Pašvaldības  

kapitā la  

da ļu vērtība

2 3 4 5 6 7 8

2 Pašvaldības  SIA "Ūdeka" 11 502 714 100,00% 11 502 714 11 803 881 100,00% 11 803 881

3
Pašvaldības  SIA "Ventspi ls  

s i l tums"
10 549 284 100,00% 10 549 284 10 907 020 100,00% 10 907 020

4
Pašvaldības  SIA "Ventspi ls  

nekustamie īpašumi"
4 683 179 100,00% 4 683 179 4 693 371 100,00% 4 693 371

5
Pašvaldības  SIA "Ventspi ls  

labiekārtošanas  kombināts"
1 774 581 100,00% 1 774 581 2 052 731 100,00% 2 052 731

6
Pašvaldības  SIA "Ventspi ls  

reiss"
3 352 971 100,00% 3 352 971 3 439 865 100,00% 3 439 865

7 SIA "Ventspi ls  l idosta"      1 956 773 100,00% 1 956 773 1 885 542 100,00% 1 885 542

8
Pašvaldības  SIA "Ventspi ls  

ti rgus" 
937 271 100,00% 937 271 928 289 100,00% 928 289

9 SIA "Kurzemes  fi lharmoni ja"      507 944 100,00% 507 944 480 045 100,00% 480 045

10
Pašvaldības  SIA "Ventspi ls  

pol ikl īnika"
155 899 100,00% 155 899 178 221 100,00% 178 221

11
 SIA "Ziemeļkurzemes  

reģionālā  s l imnīca"
5 165 989 88,459% 4 569 782 5 257 010 88,459% 4 650 298

12
SIA "Ol impiskais  centrs  

"Ventspi ls"
20 099 256 50,315% 10 112 941 19 359 558 50,315% 9 740 762

13 SIA "Vats" 2 579 129 50,002% 1 289 616 1 757 984 50,002% 879 027

14 SIA "Venttests" 554 385 50,000% 277 193 557 950 50,000% 278 975

15
SIA "Starptautiskā  Rakstnieku 

un tulkotāju māja"
2 452 33,333% 817 1 521 33,333% 507

16 63 821 827 *** 51 670 965 63 302 988 *** 51 918 534

Līdzdal ība  kapitā lsabiedrību kapitā los  

uz 2015.gada 31.decembri

1

Npk Sabiedrības  nosaukums

Līdzdal ība  kapitā lsabiedrību kapitā los  

uz 2014.gada 31.decembri
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13. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS (KREDITORU SAISTĪBAS, AIZŅĒMUMI UN  
GALVOJUMI) 

 
13.1. Kreditoru saistības 
Pašvaldības kreditoru saistības uz 2015.gada 31.decembrī veido 10,21 milj.EUR un salīdzinājumā ar 2015.gada 
1.janvāri to apjoms palielinājies par 3% jeb 277 tūkst. EUR . Šo palielinājumu, galvenokārt, veido ilgtermiņa aizņēmu-
mu apjoma palielināšanās, kas saistīta ar pašvaldības uzsākto projektu realizāciju. Kreditoru apmērā, nevērtējot tajā 
uzskaitītos nākamo periodu ieņēmumus (ilgtermiņa un īstermiņa daļu), pašvaldības saistības 2015.gadā ir palielināju-
šās par 453 tūkst. EUR, galvenokārt aizņēmumi investīciju projektu realizācijai un piesaistītais ārvalstu finansējums 
investīciju projektu partneriem (sk.5.tabulu). 

5.tabula 

Ventspils pilsētas pašvaldības saistības (EUR) 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

Konta Nr. Kreditori pa bilances posteņiem
Uz 2015.gada 

31.decembri

Uz 2015.gada 

1.janvāri

1 2 3 4

5000 KREDITORI 10 212 800 9 935 672

5100 Ilgtermiņa saistības 4 954 770 7 228 923

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 4 599 873 4 375 318

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 354 787 528 490

5190 Pārējās i lgtermiņa saistības 110 2 325 115

5200-5900 Īstermiņa saistības 5 258 030 2 706 749

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 428 791 222 916

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 2 634 964 429 052

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 1 027 064 1 028 126

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 17 715 16 033

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 231 256 153 760

5800 Pārējās īstermiņa saistības 231 629 96 440

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 686 611 760 422
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Ventspils pilsētas pašvaldības aizņēmumi, EUR 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

6.tabula 

13.2. Ventspils pilsētas pašvaldības aizņēmumi 

palielinājums  

(+)

samazinājums  

(-)

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

2014.g. 87 221 -29 071 58 150

2015.g. 58 150 -29 072 29 078

2016.g. 29 078 -29 078

2014.g. 125 991 -20 161 105 830

2015.g. 105 830 -20 160 85 670

2016.g. 85 670 -85 670

2014.g. 38 044 -38 044

2014.g. 426 576 -66 916 359 660

2015.g. 359 660 -66 916 292 744

2016.g. 292 744 -292 744

2014.g. 28 030 28 030

2015.g. 28 030 -28 030

2014.g. 27 439 -5 590 21 849

2015.g. 21 849 -21 849

2014.g. 2 159 283 -1 254 164 905 119

2015.g. 905 119 905 119

2016.g. 905 119 905 119

2014.g. 1 024 349 1 024 349

2015.g. 1 024 349 1 024 349

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

2014.g. 19 199 -19 199

2014.g. 119 176 119 176

2015.g. 119 176 -23 832 95 344

2016.g. 95 344 -23 836 71 508

2014.g. 275 596 -38 012 237 584

2015.g. 237 584 -38 013 199 571

2016.g. 199 571 -38 013 161 558

2014.g. 336 996 336 996

2015.g. 336 996 -44 924 292 072

2016.g. 292 072 -44 933 247 139

2014.g. 282 529 18 632 -224 584 76 577

2015.g. 76 577 -42 455 34 122

2016.g. 34 122 -34 122

2014.g. 272 336 -240 144 32 192

2015.g. 32 192 32 192

2016.g. 32 192 -26 769 5 423

2014.g. 785 815 1 922 309 -1 415 401 1 292 723

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

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

2014.g. 6 008 580 1 940 941 -3 351 287 4 598 235

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

2016.g. 5 028 664 -1 203 941 3 824 723

3 932 663

15 KOPĀ

14
Valsts 

kase

Ventspils publiskās infrastruktūras 

attīstība un kvalitātes uzlabošana, 

pilnveidojot uzņēmējdarbības vidi 

12.08.2013. 20.08.2028. EUR

313 440

13
Valsts 

kase

Inovatīvo risinājumu izmēģinājumu 

centrs
22.11.2012. 20.11.2022. EUR 274 239

12
Valsts 

kase

Multimediju un interaktīvās televīzijas 

izmantošana izglītības un apmācību 

kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai

24.08.2012. 20.08.2022. EUR

323 262

11
Valsts 

kase

Valsts 1.šķiras autoceļa P108 - Zvaigžņu 

ielas posma rekonstrukcija Ventspilī
10.07.2012. 20.07.2022. EUR 830 529

10
Valsts 

kase

Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāžu investīciju projekts
22.06.2012. 20.06.2022. EUR

9
Valsts 

kase

Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošana, II kārta
02.04.2012. 20.03.2022. EUR 691 886

1 687 158

8
Valsts 

kase

Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī 

rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas 

izveide

28.03.2011 20.12.2014. EUR

7
Valsts 

kase

Ambulatorā veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstība Kurzemes reģionā 

– Ventspilī 

14.02.2011 20.06.2020. EUR

6
Valsts 

kase

Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II 

kārta
05.08.2010 20.07.2025 EUR 4 255 980

5
Valsts 

kase

Virtuālas biznesa atbalsta infrastruktūras 

izveide Baltijas valstīs
15.04.2010 20.03.2020 EUR

4
Valsts 

kase

Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas 

zinātņu izglītības kvalitātes 

paaugstināšana

15.04.2010 20.03.2020 EUR

2
Valsts 

kase

Energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi Ventspils pilsētas pašvaldības 

ēkās

07.12.2009 20.12.2014. EUR

3
Valsts 

kase
Jaunrades nama attīstības projekts 15.04.2010 20.03.2020 EUR 668 955

1
Valsts 

kase

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 

būvniecība, Kuldīgas ielā 134, Ventspilī

10.08.2009 20.12.2016 EUR 542 459

15.04.2010. 20.03.2020 EUR 186 470

# Aizdevējs Mērķis

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 
Valūta

Aizņēmuma 

līguma 

summa uz 

01.01.2016.

Gads

Aizņēmuma 

pamatsumma 

pārskata 

perioda 

sākumā

Darījumi (+,-)
Aizņēmuma 

pamatsumma 

pārskata perioda 

beigās 
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Ventspils pilsētas pašvaldības galvojumi, EUR  
7.tabula 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

14. PAŠVALDĪBAS VEIKTIE PĒTĪJUMI 
2015.gadā pašvaldība veikusi 3 pētījumus par kopējo summu 17 533 EUR. Informācija par pētījumu mērķi, pētīju-

ma veicēju un galvenajiem rezultātiem dota 8.tabulā. Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties klātienē Ventspils pil-

sētas domes Vispārējā nodaļā, p/i “Komunālā pārvalde” un Ventspils Galvenajā bibliotēkā. Ar Ventspils pilsētas 

dienvidrietumu teritorijas daļas biotopu ekspertīzes rezultātiem būs iespējams iepazīties lokālplānojuma publiskās 

apspriešanas laikā, kā arī pēc lokālplānojuma apstiprināšanas būs pieejams Ventspils portālā www.ventspils.lv  un 

portālā www.latvija.lv  

 

13.3. Ventspils pilsētas pašvaldības galvojumi 

palielinājums 

(+)

samazinājums 

(-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2014.g. 679 692 -104 568 575 124

2015.g. 575 124 -104 568 470 556

2016.g. 470 556 -104 568 365 988

2014.g. 3 244 001 -405 500 2 838 501
2015.g. 2 838 501 -405 500 2 433 001

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

2014.g. 1 874 864 -130 904 1 743 960

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

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

2014.g. 5 798 557 -640 972 5 157 585

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

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

Kopā

# Aizņēmējs Mērķis

Līguma 

parakstīšanas 

datums

Atmaksas 

termiņš

Galvojuma 

summa 
Gads

Neatmaksātā 

pamatsumma , kurai 

nav iestājies 

maksāšanas termiņš 

(pārskata perioda 

sākumā)

Darījumi (+, -)

Pamatsumma 

pārskata 

perioda 

beigās 

1
Pašvaldības SIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts"

Cieto sadzīves 

atkritumu 

apsaimniekošana 

28.12.2002. 05.03.2020. 1 492 984

2 398 480

2 Pašvaldības SIA "Ūdeka"

Ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas 

pakalpojumu attīstība 

28.12.2002. 05.09.2021. 6 488 000

3 Pašvaldības SIA "Ūdeka"

Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II 

kārta

26.06.2006. 05.12.2023.

4 10 379 464

http://www.ventspils.lv
http://www.latvija.lv
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Ventspils pilsētas pašvaldības veiktie pētījumi 

8.tabula 

Nr. Pētījuma nosau-
kums 

Pētījuma mērķis 
Līgumsumma 

EUR 
Pētījuma 

veicējs 
Pētījuma galvenie rezultāti 

1 2 3 4 5 6 

1 Plūdu risku pārval-
dības plāns Vents-
pils pašvaldībai 

Hidroloģisko procesu 
analīze, kas saistīta ar 
klimata parādību pār-
maiņām Ventspils pilsē-
tas teritorijā, kādu rada 
un turpmāk var radīt 
plūdi, vējuzplūdi, ūdens-
objektu krasta erozija 
gruntsūdeņu līmeņa 
svārstības, intensīvi 
nokrišņi un lietus ūdeņu 
savākšanas un novadīša-
nas sistēmu tehniskais 
stāvoklis. 

16 927,9 SIA 
”Eiroprojekts
” 

Sagatavots pamatojums finan-
sējuma piesaistei plūdu risku 
pārvaldības plāna realizēšanai 
no ES fondiem. 

2 Ventspils bibliotē-
kas apmeklētāju 
apmierinātības 
aptauja 
(izmantojot Balti-
Dati aptaujas prog-
rammu) 

Noskaidrot apmeklētāju 
ierašanās mērķi bibliotē-
kā, uzzināt viņu kopējo 
vērtējumu, noskaidrot 
apmeklētāju profilu 

0,00 SIA "Sapere 
Aude" 

Pavisam aptaujā piedalījās 184 res-

pondenti, no kuriem aptaujā pie 

ieejas 129 un aptaujā pie pārreģis-

trācijas 55. 
1. Noskaidrots, ka aptaujā pie ieejas 

93% no respondentiem ir ieradušies 

atkārtoti, 57% respondentu bibli-

otēku apmeklē bieži, 48% apmeklē 

bibliotēku, lai atrastu un paņemtu 

izdevumus lasīšanai uz mājām, 12% 

respondentu apmeklē bibliotēku, lai 

lasītu izdevumus uz vietas 

(bibliotēkā), 96% ieteiks bibliotēku 

draugiem/paziņām. 
2. Noskaidrots, ka aptaujā pie pār-

reģistrācijas 24% no respondentiem 

ir ieradušies pirmo reizi, apkalpoša-

na novērtēta kā laba/izcila, 90% 

novērtējuši darba laiku kā 

pieņemamu/labu, 40% bija nepie-

ciešama palīdzība atrast materiālus, 

krājumi pārsvarā tiek vērtēti izcili 

un labi, galvenokārt 25% atnākuši, 

lai atrastu un paņemtu izdevumus 

lasīšanai uz mājām, bet pārējās 

opcijas arī pietiekami daudz, visi 

respondenti ieteiks atnākt drau-

giem. 
3 Ventspils pilsētas 

dienvidrietumu 
teritorijas daļas 
biotopu ekspertīze 

Inventarizēt attiecīgajās 
teritorijās esošās dabas 
vērtības – biotopus retās 
un aizsargājamās augu 
un dzīvnieku sugas 

605,00 Sandra Ikau-
niece-
sertificēts 
biotopu eks-
perts 
  

Apsekotajā teritorijā aprakstīti un 

kartēti aizsargājamie biotopi. 
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PAŠVALDĪBAS  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA 

Ventspils pilsētas attīstība ir balstīta uz diviem 2014.gada 19.decembrī apstiprinātājiem attīstības plānošanas dokumentiem - 
“Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” un “Ventspils pilsētas attīstības programma 2014.-
2020.gadam”. 

Balstoties uz esošās situācijas analīzi, plānošanas dokumentu stratēģiskajā daļā noteikta pilsētas nākotnes vīzija, definēts 
virsmērķis un mērķi, mērķu sasniegšanai noteikti rīcības virzieni, kas katrs sīkāk aprakstīts, norādot sagaidāmos rezultātus, 
noteiktos uzdevumus un pasākumus uzdevumu ietvaros. Veicamie pasākumi apkopoti rīcības plānā, bet tuvāko gadu 
investīciju projekti ir iekļauti investīciju plānā, kas ik gadu ir aktualizējams.  

Lai Ventspils pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam būtu „dzīvs” plānošanas dokuments, ir paredzēta tā 
īstenošanas uzraudzības veikšana vienoti ar Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam uzraudzību, ik 
gadu sagatavojot pārskatu par paveikto un sasniegto. Īstenošanas pārskatā ir analizēta rezultatīvo rādītāju izpilde, piesaistītās 
investīcijas un īstenoto projektu rezultāti. 

Uzraudzības pārskats par Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Ventspils pilsētas attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam īstenošanu 2015.gadā būs pieejams sabiedrībai pašvaldības mājas lapā www.ventspils.lv 
2016.gada 2.pusgadā. 

Ventspils pilsētas mājas lapā www.ventspils.lv sadaļā “Pārvalde – Publiskie dokumenti – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un 

programma” iedzīvotājiem un viesiem ir pieejami uzraudzības pārskati, sākot no 2011.gada.  

TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA 

Izstrādātie detālplānojumi:  

 Nekustamais īpašums Bangu ielā 12A, Ventspilī. Detālplānojums un Administratīvais līgums par detālplānojuma 
īstenošanu ir apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2014.gada 20.jūnija lēmumu Nr.67 (protokols Nr.8;9§); 

 Nekustamais īpašums P. Stradiņa ielā 17A, Ventspilī. Detālplānojums ir apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 
2014.gada 15.augusta lēmumu Nr.96 (protokols Nr.10;16§); 

 Ventspils pilsētas Staldzenes teritorijas daļai. Detālplānojums ir apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2014.gada 

24.oktobra lēmumu Nr.142 (protokols Nr.13;4§). 

 

Izstrādes procesā esošie detālplānojumi: 

 Nekustamais īpašums Latgales ielā 12, Ventspilī. Ar Ventspils pilsētas domes 2011.gada 11.novembra lēmumu Nr. 149 
(protokols Nr.17;7§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Latgales ielā 12, Ventspilī” ir  
uzsākta detālplānojuma izstrāde. Ar Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.oktobra lēmumu Nr.192 (protokols 
Nr.19;16§) „Par nekustamā īpašuma Latgales ielā 12, Ventspilī detālplānojuma 1.redakcijas (projekta) nodošanu 
publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ir nodota detālplānojuma 1.redakcija publiskai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai; 

 Nekustamais īpašums Bērzu ielā 22, Ventspilī. Ar Ventspils pilsētas domes 2014.gada 15.augusta lēmumu Nr. 95 
(protokols Nr.10;15§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 22, Ventspilī” ir 
uzsākta detālplānojuma izstrāde. 

 

Izstrādes procesā esošie lokālplānojumi: 

 Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļa. Ar Ventspils pilsētas domes 2015.gada 20.novembra lēmumu Nr.103 

(protokols Nr. 16;6§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļai, grozot Ventspils 

pilsētas teritorijas plānojumu (2006. - 2018.)”, ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde. 

 

 

 

 

http://www.ventspils.lv
http://www.ventspils.lv
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Sabiedrības informēšana 

Plānošanas dokumenta izstrādes gaitā, dokumenta izstrādē iesaistītās valsts un pašvaldības institūcijas tika informētas par 
plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu, pieprasīti nosacījumi un atzinumi par izstrādāto dokumenta redakciju, t.sk. 
nepieciešamā informācija. Iedzīvotāji tika informēti gan laikrakstā „Ventas Balss”, gan oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 
gan Ventspils pilsētas portālā (http://www.ventspils.lv/) par plānošanas dokumenta uzsākšanu, par iepazīšanās iespējām, 
pašvaldības organizētajām publiskām apspriešanām, pieņemšanas laikiem un dokumentu apstiprināšanas kārtību. 
 

 

2016.gadā plānotie pasākumi pašvaldības Teritorijas plānojuma īstenošanai: 

Plānots apstiprināt sekojošus plānošanas dokumentus: detālplānojumu nekustamam īpašumam Latgales ielā 12, Ventspilī, 
detālplānojumu nekustamam īpašumam Bērzu ielā 22, Ventspilī, lokālplānojumu Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļai. 

Ar 2015. gada 1. maiju darbu ir uzsākusi Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS), kā rezultātā turpmāk 
plānošanas dokumenti tiks izstrādāti TAPIS. Tādējādi, visiem Latvijas, t.sk. Ventspils iedzīvotājiem portālā Latvija.lv un portālā 
ĢeoLatvija.lv būs ērti apskatīt un saņemt nepieciešamo informāciju par teritorijas plānošanas dokumentiem, tai skaitā, 
piedalīties plānošanas dokumenta publiskajās apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski.  
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) ir Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas pārziņā 
un Valsts reģionālās attīstības aģentūras turējumā esoša valsts informācijas sistēma, kas sastāv no centrālā moduļa 
(tapis.gov.lv), publiskās daļas Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla ĢeoLatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības 
plānošana” un e-pakalpojumiem Publisko pakalpojumu portālā Latvija.lv. 

Strādājot pie katra plānošanas dokumentu izstrādes, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pašvaldība nodrošina 
jebkuram interesentam iespēju iepazīties un piedalīties pilsētas attīstības plānošanas procesos, sniedzot nepieciešamo infor-
māciju masu medijos, vēstuļu formā, gan organizējot publiskās apspriešanas un konsultējot apmeklētājus personīgi.  

PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA INVESTĪCIJU PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ 

Lai interesenti un 2015.gada publiskā pārskata lasītāji iegūtu priekšstatu par Ventspils pilsētā realizētajām publiska-
jām investīcijām (valsts, dažādu fondu un pašvaldības finanšu līdzekļi) un pašvaldības līdzdalību citos projektos 
(finansējuma apjoms, avoti u.tml.), pārskatā ir ietverta informācija par projektiem, ko īstenoja un īsteno pašvaldības 
iestādes un kapitālsabiedrības, kā arī Ventspils Brīvostas pārvalde un 3 valsts dibinātas institūcijas – Ventspils Augst-
skola, Ventspils Tehnikums un Ventspils Mūzikas vidusskola.  
 

Pēdējos trīs gados pašvaldība piesaistījusi daudz līdzekļu pilsētas attīstībai no Eiropas Savienības, valsts un citiem 

finanšu avotiem. Īstenoti vairāk nekā 120 investīciju projekti par kopējo summu 127,9 milj.EUR. No Eiropas Savienī-

bas iegūti 83,7 milj.EUR, no valsts budžeta – 3,6 milj.EUR, no pārējiem avotiem – 35,8 miljoni eiro. Ventspils pilsētas 

pašvaldības līdzfinansējums bijis 1,3 milj.EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ventspils.lv/
https://www.latvija.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis3
http://tapis.gov.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis3
https://www.latvija.lv/
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Pašlaik turpinās vairāk nekā 40 projektu īstenošana dažādās nozarēs par kopējo summu 40,2 milj.EUR, tai skaitā ES 
finansējums 19,8 milj.EUR, valsts budžeta līdzfinansējums gandrīz 2 milj.EUR, citi finansējuma avoti 17,8 milj.EUR un 
Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 0,7 milj.EUR.  
Detalizēta informācija par 2014.- 2015.gadā īstenotajiem un 2016.gadā plānotajiem projektiem un izlietoto finansē-
jumu aplūkojama šī pārskata 5.pielikumā.  
 

Pašvaldība turpinājusi kompleksu un vērienīgu ielu infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu.  Ielu sakārtošana 
norit kompleksi, sadarbojoties Komunālajai pārvaldei, Ventspils brīvostas pārvaldei, kas gādā par pievedceļu infra-
struktūras attīstību termināļiem un ražotnēm un pašvaldības SIA “Ūdeka”, kas īsteno ūdenssaimniecības attīstības 
projektus. To gaitā tiek turpināti darbi pie pilsētas ūdensvada tīklu, ūdensapgādes mezglu un kanalizācijas tīklu re-
konstrukcijas un paplašināšanas, un uzbūvētas arī jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.  
 

2015.gadā veikta ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas īstenošana, kura ietvaros īstenota 391 m ūdensap-

gādes tīklu pārbūve koplietošanas teritorijās Embūtes ielā 49, Ugāles ielā 28, Celtnieku ielā 10, Celtnieku ielā 2A, 6 

P.Stradiņa ielā 7A Lielā prospektā 68A un 3 941 m sadzīves kanalizācijas pašteces kolektoru pārbūve un atjaunošana 

Inženieru ielā (posmā no Dzeņu iela līdz Brīvības iela), Saules ielā (posmā no Lielais prospekta līdz Pētera iela), Kuldī-

gas ielā (posmā no Lauku ielas līdz Jūras ielai), Ganību ielā (posmā no Jūras ielas līdz Lielajam prospektam) un Lielajā 

prospektā  (posmā no Ganību ielas līdz Liepājas ielai). 

 

Siltumenerģijas patērētājiem būtisks bija projekts “Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumavotu 
Ventspilī, Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo –  biomasu (koksni)”, kura ie-
tvaros rekonstruētas un pārbūvētas katlumājas, veikta divu biomasas katlu ar kopējo jaudu 20 MW un atbilstošo 
palīgiekārtu montāža, izbūvētas kurināmā noliktavas un šķeldas ražošanas un glabāšanas laukumi, veikta teritorijas 
labiekārtošana u.c. aktivitātes. Pateicoties katlumāju rekonstrukcijai, siltumenerģijas ražošana kļuvusi efektīvāka un 
videi draudzīgāka.   
 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2014. un 2015.gadā īstenotie un 2016.gadā 

plānotie projekti, kas līdzfinansēti vai finansēti no Eiropas Savienības fondu 

vai citu finanšu instrumentu līdzekļiem dalījumā pa nozarēm, milj.EUR. 

12.att. 
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Savukārt projekta “Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz 
atjaunojamo” ietvaros 2015.gadā Fabrikas ielas 2A dzīvojamajā mājā uzstādīta jaunu moduļa tipa granulu katlu-
māja ar jaudu 200 kW.  Avārijas rezervei un pīķa slodzēm saglabāts esošais dīzeļdegvielas katls ar jaudu 190 kW, iz-
vietojot to katlumājā. Projekta īstenošanas rezultātā plānots fosilā kurināmā patēriņa samazinājums par 628,1 MWh 
jeb aptuveni 63,6 tūkst. litru dīzeļdegvielas gadā un kurināmā izmaksu samazinājums par aptuveni 27,5 tūkst. eiro 
gadā. 
 

Kā būtisks Ventspils centra infrastruktūras attīstības projekts minams Lielā laukuma rekonstrukcija, kura ietvaros 
2015.gadā pabeigti 2013.gada vasarā uzsāktie vērienīgie būvdarbi, kā rezultātā 2016.gada vasarā ventspilnieki un 
ikviens Ventspils viesis varēs baudīt jauno strūklaku un labiekārtotas teritorijas priekšrocības. ES fondu līdzfinansētā 
projekta ietvaros sakārtoti Jaunpilsētas laukuma celiņi, izbūvēts apgaismojums, sakārtots Lielais prospekts no Ganību 
līdz Saules ielai un Sporta iela, kā arī stāvvietas Kuldīgas ielā un Sporta ielas stāvlaukums, veikta Lielā laukuma terito-
rijas labiekārtošana. 
 

Īstenojot Ventspils Tehnikuma attīstības projektu, ir pabeigti Ventspils Tehnikuma vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas 
un  jaunas dienesta viesnīcas izbūves darbi, kā arī ar mūsdienu prasībām atbilstošu mācību aprīkojumu iekārtoti me-
tālapstrādes, automehānikas, enerģētikas, elektronikas, viesnīcu un restorānu servisa mācību kabineti un praktisko  
nodarbību laboratorijas. Ventspils Tehnikumā labiekārtotos mācību kabinetos būs iespēja apgūt arī pavisam jaunas 
profesijas – būvkonstrukciju galdnieks, ēku iekšējo komunikāciju tehniķis un automehatroniķis, vienlaikus nodrošinot 
audzēkņu iegūtās izglītības Eiropas līmeņa konkurētspēju.  
 
Pateicoties Ventspils pilsētas domes un slimnīcas vadības mērķtiecīgam darbam, no ES fondiem jaunās Talsu slimnī-

cas būvniecības projektam kopumā izdevās piesaistīt 6,17 miljonus eiro. Līdzfinansējumu piešķīra arī Talsu novada 

un Rojas novada pašvaldības. Talsu jaunā slimnīca svinīgi atklāta 2014.gada 30.septembrī. Jaunajā slimnīcā ir 26 gul-

tas vietas iekšķīgo slimību jeb terapijas nodaļā, 10 gultas ķirurģijai, 3 gultas intensīvajai terapijai, 4 gultas dienas sta-

cionāram, kā arī 3 observācijas gultas steidzamās medicīniskās palīdzības punktā. Tāpat ir plaša ambulatorās medicī-

nas nodaļa ar ģimenes ārstu un speciālistu kabinetiem, laboratorija un rehabilitācijas nodaļa. Slimnīcā tiek nodroši-

nāti arī diagnostikas pakalpojumi, tai skaitā rentgenogrāfijas izmeklējumi, datortomogrāfija un ultrasonogrāfija. Dar-

bu turpina arī grūtnieču aprūpes kabinets un hemodialīzes nodaļa.  

 

Lai iedzīvotājiem varētu sniegt mūsdienīgus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus, projekta “SIA “Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca” stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana, II kārta” ietvaros Ventspils slimnīcas 
vajadzībām iegādātas jaunas medicīniskās tehnoloģijas: 

 laparaskopu – ķirurģiskajām operācijām; 
 anestēzijas iekārtu dzemdību zālē – ķeizargriezienu operācijām; 
 fibrokolonoskopu un ultrasonogrāfa aparātu ar doplera programmu – diagnostikas nodaļas vajadzībām; 
 dzemdību galdu – dzemdību nodaļas vajadzībām; 
 25 pacientu funkcionālās gultas ķirurģijas nodaļas vajadzībām. 

Pašvaldība Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas attīstībai piesaistījusi vairāk nekā 3 milj. eiro Eiropas Savienības fondu 

finansējuma būvniecības ieceres tehniskās dokumentācijas izstrādei. Īstenojot projektu, ir radīti priekšnosacījumi 

kultūrizglītības un profesionālās kultūras pakalpojumu pieejamības pieaugumam Kurzemes reģionā un Ventspils pil-

sētā. Turpmākajos gados, realizējot būvprojektā paredzēto, Valsts Ventspils Mūzikas vidusskola iegūs jaunas, mūsdie-

nīgas un darba videi pietuvinātas mācību un nodarbību telpas, savukārt ikvienam interesentam būs pieejama jauna 

publiskā mūzikas bibliotēka. 

Ventspils Brīvostas pārvalde 2015.gadā īstenojusi divus Ventspils pilsētai un tās iedzīvotājiem nozīmīgus projektus, 

kuru mērķis ir jaunu darba vietu izveide. Projektu “Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī” un 

“Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī” ietvaros 2015.gadā ražošanas ēkās  radītas 49 jaunas, bet 
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3 gadu laikā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā — vismaz 100 jaunu darbavietas ar pilnu slodzi. Iepriekš minētie rezul-

tāti jāuztur 10 gadus pēc projektu realizēšanas un atbalsta maksājumu saņemšanas. 

Īstenojot Eiropas līdzfinansētus projektus, pašvaldība nodrošina būtisku pasūtījumu komersantiem – būvniekiem, 

piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kuri savukārt nodrošina darba vietas iedzīvotājiem.  

PERSONĀLS, VEIKTIE PASĀKUMI PERSONĀLA VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 

Efektīva cilvēkresursu pārvalde un tās attīstība ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem Ventspils pilsētas pašval-

dībai nodoto autonomo un normatīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu kvalitatī-

vai izpildei, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, kas rada Ventspils pilsētas labklājības pamatu. Ventspils pilsētas 

pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās Ventspils pilsētas dome ir kapitāla daļu turētājs, tiek īstenota cilvēk-

resursu pārvaldības sistēma, kas balstīta uz saskaņotiem cilvēkresursu vadības procesiem, sekmējot vienotas un caur-

skatāmas cilvēkresursu vadības politikas attīstību.  

2015.gadā Ventspils pilsētas pašvaldībā tika pilnveidota vienotā atlīdzības sistēma, atbilstoši veiktajiem grozījumiem 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kā arī Ministru kabineta 2013.gada 

27.augustā izdotajos noteikumos Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa 

likmi”, palielinot minimālo mēneša darba algu no 320 EUR līdz 360 EUR. 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs 2015.gadā bija apstiprinātas 1697,54 amatu vienības, no kurām 

863,77 bija pedagoģiskās likmes. 13.attēlā atspoguļots amatu sadalījums pa amatu grupām: vadītāji – augsta līmeņa 

teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju izvirzīt ļoti sarežģītus un nestandarta mērķus, koordinējot un kontro-

lējot to sasniegšanu; speciālisti – profesionālā kvalifikācija un individuālās prasmes dod iespēju izpildīt izvirzīto mērķu 

sekmīgu sasniegšanu; tehniskie darbinieki – zināšanu līmenis un pieredze ļauj veikt vienkāršotus un tehniskus uzde-

vumus.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Amatu vienību sadalījums Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs 
2015.gadā 

13.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  
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2015.gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs faktiski tika nodarbinātas vidēji 1 573 personas, no kurām 
83% bija sievietes, bet 17% vīrieši. 
Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums pēc vecuma un dzimuma uz 2015.gada 
31.decembri atspoguļots 14.attēlā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aptuveni 54% no kopējā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbināto sieviešu skaita, ir vecumā no 45 
gadiem līdz 64 gadiem, savukārt aptuveni 46% no kopējā nodarbināto vīriešu skaita ir vecumā no 25 gadiem līdz  

44 gadiem.  

Pilsētvidei, ekonomikai un sabiedrībai izvirzīto rīcības virzienu augstās kvalitātes veikuma pamatā ir kompetenta un 
lietpratīga personāla līdzdarbība. Ventspils pilsētas pašvaldībā īpaša uzmanība tiek pievērsta cilvēkkapitāla individu-
ālajai kvalifikācijai un prasmēm. 
15.attēlā atspoguļots Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu sadalījums pēc izglītības uz 
2015.gada 31.decembri. Kā redzams, 1 017 personām jeb 64 % no kopējā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta ie-
stādēs nodarbināto personu skaita, ir augstākā izglītība. No augstāko izglītību ieguvušajiem darbiniekiem aptuveni 
37% ir ieguvuši bakalaura grādu un otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, savukārt 23% ir ieguvuši maģistra 
grādu. 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums 
pēc vecuma un dzimuma uz 2015.gada 31.decembri 

14.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu sadalījums 
pēc izglītības uz 2015.gada 31.decembri 

15.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  
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Ventspils pilsētas pašvaldībā 2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu pieaudzis nodarbināto personu skaits ar iegūtu 
maģistra grādu. 
Ventspils pilsētas pašvaldībā īpaša uzmanība tiek pievērsta nodarbināto cilvēkresursu intelektuālajai un profesionāla-
jai izaugsmei, kā arī investīcijām karjeras virzībā, ik gadu dod iespēju arī studentiem, prakses ietvaros, iegūt profesi-
onālo pieredzi un attīstīt individuālās prasmes diferencētās profesionālās darbības jomās. Potenciālā personāla apzi-
nāšana un ieguldījums tā profesionālajā izaugsmē, rada priekšnosacījumus nozares speciālistu piesaistei nākotnē 
darbam Ventspils pilsētas pašvaldībā.  
Ventspils pilsētas pašvaldībā kvalitatīvas cilvēkresursu atlases nolūkā tiek izmantota gan iekšējā, gan ārējā cilvēkre-
sursu atlase. 2015.gadā uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu vakantajām amatu vietām ar plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību tika izsludinātas 14 pieteikšanās. 
Darba tiesiskās attiecības 2015.gadā pavisam kopā tika uzsāktas ar 367 personām. No tām ar 257 personām tika slēg-
ti 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 110 personām 
tika noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku, kas galvenokārt saistīts ar vakanču izveidošanos uz iepriekšējo darba 
tiesisko attiecību izbeigšanas pamata. Ar 341 personu 2015.gadā Ventspils pilsētas pašvaldība izbeigusi darba tiesis-
kās attiecības. 192 personām beidzās darba līgumu uz noteiktu laiku termiņš, kas saistīts ar pastāvīgo darbinieku 
atgriešanos no bērna kopšanas atvaļinājumiem, sezonas rakstura darbiem u.c.. Savukārt, ar 149 personām darba 
tiesiskās attiecības tika izbeigtas, galvenokārt, pamatojoties uz darbinieku uzteikumiem pēc pašu vēlēšanās un pensi-
jas vecuma iestāšanos. 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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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Ventspils pilsētas domei ir svarīgi, lai ventspilnieki saņemtu skaidru un saprotamu informāciju par pašvaldības darbu, 
kā arī, lai visiem ventspilniekiem būtu iespēja piedalīties savas pilsētas veidošanā un lēmumu pieņemšanā.  
Pašvaldības 2015. gadā veiktie pasākumi, lai veicinātu ventspilnieku informētību par pašvaldības darbu un iedzī-
votāju iespējām līdzdarboties pilsētas attīstībā 
Lai iedzīvotāji saņemtu izvērstu un daudzpusīgu informāciju par pašvaldības darbu, tās aktualitātēm, problēmjautāju-
miem, gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldība un tās struktūrvienības regulāri informē iedzīvotājus ar 
plašsaziņas līdzekļu, interneta un sociālo mediju starpniecību, kā arī tieši kontaktējas, risinot iedzīvotājiem aktuālus 
jautājumus.  

 Pilsētas portāls www.ventspils.lv kalpo kā vispusīgs informācijas avots par pašvaldības darbu. Iedzīvotāju ērtī-

bai portālā publicētās ziņas sadalītas četrās kategorijās, kā arī izveidota īpaša sadaļa „Vaicā iedzīvotāji, atbild 

dome”, kurā ikviens var uzdot interesējošo jautājumu un saņemt uz to atbildi. Tāpat portālā iespējams iepazī-

ties ar aktuālākajiem gaidāmajiem notikumiem, kā arī apskatīt foto un video galerijas, kurās atspoguļoti pilsē-

tā notiekošie pasākumi un pašvaldības darba aktualitātes.  

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

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

tiem, ēdināšanas uzņēmumiem, naktsmītnēm un pasākumiem 8 valodās, kā arī sniedz iespēju plānot ceļoju-

mu, dalīties iespaidos par Ventspili un pelnīt Ventspils naudu – ventus, kurus izmantojot iespējams iegūt bū-

tiskas atlaides apmeklējot 52 tūrisma objektus Ventspilī. 2015.gadā izveidota arī Ventu bankas mobilā versija, 

kas padara to vēl vienkāršāk lietojamu un pieejamu jebkurā vietā. Virtuālās vēstniecības mājaslapā 

www.visitventspils.com ventu pelnīšanā iesaistījušies vairāk nekā 40 000 cilvēku, kuri savos Ventu bankas 

kontos uzkrājuši vairāk nekā 20 miljonu ventu. 

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

tajiem lēmumiem un aktualitātēm, Pilsētas attīstības komisijas sēdes un Ekonomikas un budžeta komisijas 

sēdes tiek pārraidītas tiešraidē portālā www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv. 2015. gadā tiešraidē pārraidī-

tas 91 sēdes.  

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

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

 Vidēji reizi mēnesī tiek organizētas stundu ilgas tiešraides latviešu un krievu valodā portālā www.ventspils.lv 

un www.ventasbalss.lv, kā arī vietējā kabeļtelevīzijas tīkla informatīvajā kanālā, kuru laikā domes vadība at-

bild uz iedzīvotāju jautājumiem par konkrētās tiešraides tēmu – veselības, sporta, kultūras, sociālajiem, infra-

struktūras u.c. jautājumiem. 2015. gadā notikušas 15 šādas tiešraides. 

 Regulāri vairākas reizes mēnesī Ventspils pilsētas domē tiek rīkotas preses konferences, kurās iedzīvotāji tiek 

informēti par būtiskākajām pašvaldības darba aktualitātēm un risināmajiem jautājumiem. 2015. gadā notiku-

šas vairāk nekā 40 preses konferences. 

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

votāju jautājumiem”, kurās tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem par iedzīvotājiem interesējošām tēmām, kā 

arī komentēti iedzīvotāju ierosinājumi un ieteikumi. Kopumā notikušas 40 video jautājumu sesijas.  

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

nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Pašvaldības darbs regulāri tiek atspoguļots Kurzemes televīzijas veidota-

jos sižetos, kā arī daudzas struktūrvienības iedzīvotāju informēšanas nolūkos sagatavo un publicē īpašas rubri-

kas Ventspils vietējā laikrakstā „Ventas Balss”.  

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

un informāciju ziņu aģentūrām, lielākajiem Latvijas nacionālajiem laikrakstiem, radio un televīzijai, kā arī vie-

tējiem plašsaziņas līdzekļiem un vairākiem ārvalstu medijiem.  

 2015. gadā „Radio SWH” Ventspils studijas ēterā un „Super FM” Ventspils frekvencē ir izskanējuši 86 informa-

tīvi raidījumi par aktuāliem pašvaldības darba jautājumiem katrā radio, savukārt krievu valodā skanošajā radio 

stacijā „Russkije Hiti” izskanējuši 20 raidījumi par pašvaldības darba aktualitātēm.  
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Pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes regulāri rīko informācijas dienas iedzīvotājiem.  

Atgriezeniskā saite ar iedzīvotājiem un sabiedrības viedokļa izzināšana 

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

 Ventspils pilsētas pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības regulāri veic iedzīvotāju apmierinātības, 
attieksmes un viedokļa pētījumus. Katra pētījuma dati tiek rūpīgi analizēti un ņemti vērā turpmākajā darbā.  

 Ventspils portālā www.ventspils.lv un citos vietējos plašsaziņas līdzekļos regulāri tiek izsludinātas iedzīvotāju 
aptaujas par pilsētai nozīmīgiem jautājumiem. Iedzīvotāju iesniegtie viedokļi tiek apkopoti un ņemti vērā 
lēmumu pieņemšanas procesā.  

 Iedzīvotāji tiek aicināti arī izteikt ierosinājumus komentāros pie ziņām gan portālā www.ventspils.lv, gan 
www.ventasbalss.lv. Šo iespēju iedzīvotāji arī aktīvi izmanto un daudzi iedzīvotāju ierosinājumi arī ņemti vērā.  

 Ventspils portālā www.ventspils.lv ir izveidota īpaša sadaļa „Vaicā iedzīvotāji, atbild dome”, kurā ikviens var 
uzdot interesējošo jautājumu un vidēji 1-2 dienu laikā saņemt pašvaldības speciālistu atbildes. 2015.gadā šajā 
sadaļā uzdoti vairāk nekā 1200 jautājumi.  

 Pašvaldības speciālisti seko līdzi un atbild uz laikraksta „Ventas Balss” uzturētajā portālā www.ventasbalss.lv 
paustajiem viedokļiem un uzdotajiem jautājumiem; 2015. gadā portālā www.ventasbalss.lv pašvaldības speci-
ālisti snieguši atbildes uz teju 900 iedzīvotāju jautājumiem, komentāriem, ierosinājumiem;  

 Ikvienam iespējams sazināties ar pašvaldību arī elektroniski, atsūtot iesniegumu vai jautājumu uz e-pastu;  
 2015.gadā pašvaldība un tās struktūrvienības turpināja aktīvu komunikāciju ar iedzīvotājiem un pilsētas vie-

siem sociālajos tīklos www.draugiem.lv, www.twitter.com un www.facebook.com, www.instagram.com.  
 Ventspils vietējā laikrakstā „Ventas Balss” ir rubrika „Hallo, „Ventas Balss” klausās”, kurā iespējams paust vie-

dokli un uzdot jautājumus. 2015.gadā ar laikraksta „Ventas Balss” starpniecību sev interesējošos jautājumus 
uzdevuši un pašvaldības atbildi saņēmuši teju 900 ventspilnieki;  

 Ikviens interesents var piezvanīt uz „karsto telefonu” (63601119 – automātiskais atbildētājs) jebkurā dien-
nakts laikā. Par vides piesārņojumu iespējams ziņot uz vides SOS telefonu (63601284 – automātiskais atbildē-
tājs). 2015. gadā „karstajā telefonā” un vides SOS telefonā saņemti vairāk nekā 160 zvani;  

 Iesniegumu pašvaldībai, netērējot naudu pastmarkai un aploksnei, iespējams iemest 40 dažādās vietās pilsētā 
izvietotajās domes pastkastēs;  

 Lai radītu iedzīvotājiem iespēju atrisināt aktuālus jautājumus maksimāli efektīvā veidā, samazinot laika patēri-
ņu pašvaldības pakalpojumu saņemšanā, vienkāršojot un atvieglojot procedūras, darbojas Iedzīvotāju infor-
mācijas centrs. Iedzīvotāju informācijas centrā 2015. gadā personīgi un telefoniski vērsušies gandrīz 5800 ap-
meklētāji, rakstisko un elektroniski saņemto iesniegumu skaits – 28.  

 Vairākas reizes mēnesī īpašā video atbilžu sesijā portālā www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv uz iedzīvotā-
ju iesniegtajiem jautājumiem atbild Ventspils pilsētas domes vadība. Kopumā 2015.gadā notikušas 40 video 
atbilžu sesijas, kurās atbildēti 376 jautājumi;  

 Ik nedēļu noteiktos laikos iespējams pieteikties un ierasties uz iedzīvotāju pieņemšanu pie pašvaldības vadī-
bas.  

 Papildus informācijas dienām pēc nepieciešamības tiek organizētas tikšanās ar pilsētas rajonu iedzīvotājiem, 
lai diskutētu par konkrētā rajona infrastruktūras uzlabošanu, uzklausītu ierosinājumus.  

 

http://www.facebook.com
http://www.instagram.com
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Ventspils pilsētas pašvaldības sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā un citos normatī-

vajos aktos doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratī-

vās teritorijas iedzīvotāju intereses. Rūpējoties par iedzīvotāju vajadzību un interešu apmierināšanu, tai skaitā soci-

ālajā sfērā, kultūras un izglītības jomā Ventspils pilsētas pašvaldība par vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi 

sadarbību ar nevalstisko sektoru. Pašvaldība novērtē sabiedriskā labuma organizāciju nozīmīgo lomu un esošo 

veiksmīgo sadarbību ar pašvaldību pilsētas iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā.  Lai sekmētu sadarbību 

starp biedrībām un Ventspils pilsētas pašvaldību, ikdienas darbā tiek izpildīti divi nosacījumi: pirmkārt, informācijas 

pieejamība un, otrkārt, sabiedrības pārstāvju tieša iesaiste. Nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji tieši iesaistās 

pašvaldības darbā, strādājot domes izveidotajās komisijās un darba grupās, kurās pirms lēmumu pieņemšanas 

domes sēdēs tiek izskatīti visi būtiskākie pašvaldības darba jautājumi, kā arī iesniedzot priekšlikumus pašvaldībai, 

piedaloties NVO un pašvaldības kopīgi organizētās tikšanās reizēs ar biedrību, nodibinājumu un sabiedrisko organi-

zāciju pārstāvjiem.  
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Pašvaldības galvenie uzdevumi 
2016.gadā 
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Galvenie uzdevumi 2016.gadā saskaņā ar apstiprināto budžetu, īstenojot Ventspils pilsētas attīstības programmā no-
teiktos mērķus un uzdevumus, aptverot visas pilsētas attīstībai nozīmīgās nozares.  

Viens no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem 2016.gadā ir kvalitatīva sagatavošanās jaunā ES fondu plānošanas 
periodā no 2014.līdz 2020.gadam pieejamā finansējuma efektīvai apguvei, īpašu uzmanību pievēršot pašvaldībām 
paredzētajām investīcijām pilsētvides attīstības nodrošināšanai dažādās nozarēs caur finansiāli ietilpīgiem ieguldīju-
miem galvenokārt pašvaldības infrastruktūrā izveidē (izglītība, veselības aprūpe, sociālā joma, pilsētvide kopumā 
(ielas, laukumi, parki u.tml.), siltumapgādē, ūdensapgādē, ēku sektorā (gan daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku fonds, gan 
pašvaldības ēkas). 

Pašvaldības būtiskākie uzdevumi 2016.gadā:  

Pilsētvides attīstības jomā:  

Paredzēti apjomīgi iekškvartālu rekonstrukcijas darbi Embūtes ielā 49, Celtnieku ielā 2A, Jūras ielā 3A, P.Stradiņa ielā 
17A,7A, P.Stradiņa ielā 8, J. Poruka ielā 11/13, Pētera ielā 4, Šķērsu ielā 1A. Iekškvartālu rekonstrukcijas ietvaros pa-
redzēta esošā labiekārtojuma pārbūve: brauktuvju, ietvju atjaunošana, auto stāvvietu izbūve, apgaismojuma izbūve, 
kā arī rotaļu laukumu izbūve. Kopumā pilsētvides uzlabošanas projektiem un pasākumiem 2016.gadā plānoti pašval-
dības budžeta līdzekļi 4,48 milj.EUR apmērā. 

Plānots turpināt papildināt un uzlabot bērnu rotaļu laukumus – rotaļu laukuma izbūve Inženieru ielā 73/75/77, gumi-
jas segumu izbūve un rotaļu iekārtu remonts Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā „Fantāzija”, kā arī Jūrmalas Džungļu ta-
kas rotaļu iekārtu remonts un papildināšana. 

Lielajā laukumā 2015. gadā izbūvēta vērienīgās strūklakas „Valzivs” baseina daļa un 2016. gadā turpināsies darbs pie 
strūklakas mākslinieciskā un tehnoloģiskā risinājuma izbūves. 

Izglītības nozarē:  

2015.gadā noslēgusies projekta „Ventspils mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju, 1.kārta” realizācija, veicot 
ēkas būvprojekta izstrādi, lai īstenotu profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” 
ēkas būvniecību. Ēkas būvniecība plānota kā projekta otrā kārta un to paredzēts uzsākt 2016.gadā. Ventspils mūzikas 
vidusskola šobrīd ir vienīgā valsts mūzikas vidusskola, kurai nav savu telpu mācību procesa nodrošināšanai. Pagaidu 
lietošanā esošās telpas neatbilst izglītības jomu regulējušajiem normatīvajiem aktiem un prasībām. Pēc Ventspils mū-
zikas vidusskolas ēkas būvdarbu pabeigšanas - tā atradīsies vienā ēkā un tajā tiks īstenotas gan profesionālās vidējās, 
gan profesionālās ievirzes izglītības programmas. 

Pašvaldība 2016.gadā plāno turpināt iesāktās programmas mācību kvalitātes uzlabošanai un izglītojamo spēju attīstī-
šanai - Rīcības programmu mācīšanas kvalitātes uzlabošanai pašvaldības izglītības iestādēs, Spējīgo bērnu apmācības 
programmu un skolu „Gudrinieks”, Rīcības programmu datorprasmju apguvei.  

2016.gadā plānots attīstīt Jauniešu mājas aktivitātes jauniešu uzņēmīguma veicināšanai, organizējot apmācības, kon-
kursus, tikšanās ar veiksmīgiem uzņēmējiem, piedāvājot karjeras konsultācijas individuāli un grupās. 

2016.gadā plānoti izglītības iestāžu kapitālie un kārtējie remontdarbi kopumā 1,47 milj. EUR apmērā. 2016.gadā Izglī-
tības pārvalde plāno turpināt iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu sakārtošanas darbus 2.vidusskolā, atjaunot vēdinā-
šanas sistēmu 6.vidusskolas virtuvē, veikt virtuves telpu remontu un vēdināšanas sistēmas pārbūvi PII “Margrietiņa” 
un PII “Rūķītis”, atjaunot žogu 4.vidusskolā un Mākslas skolā, remontēt pāreju starp korpusiem un 1.stāva gaiteni PII 
“Rūķītis”, kā arī atjaunot saimniecības ēku un rotaļu nojumes PII “Saulīte”. Pirmsskolas izglītības iestādēs 2016.gadā 
plānots veikt 9 grupu telpu remontu, lai nodrošinātu audzēkņu uzturēšanos un apmācību mūsdienīgā un sakārtotā 
vidē.  

Ar mērķi sekmēt efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu izglītības pakalpojumu attīstību 
Ventspils pilsētā, uzlabot izglītības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājumu, veicināt pieejamo cil-
vēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu, 2016.gadā plānots apstiprināt 
Ventspils pilsētas izglītības attīstības stratēģiju un rīcības plānu 2015.-2020.gadam.  
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Sporta nozarē: 

2016. gadā plānots labiekārtot esošās sporta bāzes, uzlabojot sporta infrastruktūru, kā arī iegādāties jaunu sporta 
inventāru. 

Plānots turpināt 2015.gada nogalē uzsākto Augstas klases sportistu sagatavošanas centra pilotprojektu, tādējādi 
radot priekšnoteikumus Olimpisko spēļu 1.-6.vietu ieguvēju, kā arī pasaules un Eiropas čempionātu pieaugušajiem 
1.-3.vietu ieguvēju sagatavošanai individuālajos sporta veidos, kā arī komandu sporta spēļu nacionālo izlašu dalībai 
Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātu finālturnīros, nodrošinot kvalitatīvu vidi un mācību - treniņu 
apstākļus jauno augstas klases sportistu sagatavošanai, kā arī pilnveidojot augstas klases sportistu sagatavošanas 
sistēmu un sekmējot sportistu izaugsmi. 

Veselības nozarē: 

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu plānots turpināt cilvēkresursu atbalsta programmu - stipendijas kardiologam, 2 
otolaringologiem, 2 ginekologiem-dzemdību speciālistiem, nefrologam, 2 rezidentiem, kā arī paredzēta jaunas 
mūsdienīgas medicīnas tehnoloģijas iegāde. 

Kultūras nozarē: 

Plānots uzsākt mūsdienīgas Piejūras brīvdabas muzeja ēkas un laivu nojumju projektēšanu, kā arī izveidot jaunu 
rotaļu laukumu. Lai paplašinātu šaursliežu dzelzceļa ekspozīciju, paredzēta Mazirbes stacijas preču un bagāžas no-
liktavas, kas ir tipiska 20.gs. sākuma šaursliežu dzelzceļa staciju kompleksa sastāvdaļa, pārcelšana uz Piejūras brīv-
dabas muzeju. 

2016.gadā turpināsies darbs pie daudzfunkcionāla pakalpojumu centra izveides Gāliņciemā un Bērnu bibliotēkas 
telpu paplašināšanas programmas projekta Akmeņu ielā 5. 
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Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētais kopbudžets 2014., 

2015.gadā un 2016.gada plāns 
1.pielikums 

Nr.p.k. Rādītāju nosaukums

2014.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

2015.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

Apstiprinātais 

plāns uz 2016.gada 

1.aprīli, EUR

1 2 3 4 5

1 IEŅĒMUMI (1+2+3+4+5) 47 777 904 47 442 697 58 716 736

2 1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (3+7) 29 895 796 31 722 348 34 846 284

3 1.1. Nodokļu ieņēmumi (4+5+6) 28 829 859 29 991 217 31 086 742

4        Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 24 762 838 25 854 380 27 024 033

5        Nekustamā īpašuma nodoklis 3 868 069 3 934 978 3 851 509

6        Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 198 952 201 859 211 200

7 1.2. Nenodokļu ieņēmumi (8+9+10+11) 1 065 937 1 731 131 3 759 542

8 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 436 204 1 253 207 3 203 782

9 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 44 378 49 762 46 070

10 Naudas sodi un sankcijas 42 851 55 108 48 200

11 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 542 504 373 054 461 490

12 2. Budžeta iestāžu ieņēmumi 4 180 523 3 173 046 2 889 217

13 3. Transferti (14+15) 9 565 204 9 975 095 18 291 317

14 3.1. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 67 299 26 411 0

3.2. Valsts budžeta transferti 8 949 675 9 424 550 17 758 264

15 3.3. Pašvaldību budžetu transferti 548 230 524 134 533 053

16
4.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem

2 683 132 2 214 959 2 649 927

17
4.1. Privatizācijas līdzekļi 8 541 6 753 3 231

18 4.2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 774 264 813 194 877 291

19
4.3.Mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem 

pārvadājumiem 
74 534 128 933 153 330

20
4.4. Dotācija par bez maksas pārvadātajiem pasažieriem 

Republikas pilsētās 
223 076 233 861 231 400

21 4.5. Dabas resursu nodoklis 149 741 162 124 167 622

22 4.6. Ostas maksa 1 451 896 869 288 1 215 330

23 4.7. Pārējie ieņēmumi 1 080 806 1 723

24 5. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 1 453 249 357 249 39 991

25 IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM 43 708 164 48 569 250 64 497 801

26 Vispārējie valdības dienesti 4 713 732 5 104 302 4 772 026

27 t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 2 676 065 2 869 220 2 348 262

28 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 913 979 1 822 423 2 079 586

29 Ekonomiskā darbība 3 074 654 2 800 632 9 114 280

30 Vides aizsardzība 107 757 113 101 115 250

31 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 8 294 405 11 608 757 17 618 426

32 Veselība 154 998 155 090 155 090

33 Atpūta, kultūra un reliģija 6 425 591 7 058 247 8 855 741

34 Izglītība 15 164 581 16 033 978 17 514 819

35 Sociālā aizsardzība 3 858 467 3 872 720 4 272 583

36 IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 43 708 164 48 569 250 67 497 801

37 Atlīdzība 16 656 636 17 811 316 18 787 971

38 Preces un pakalpojumi 10 911 177 11 242 615 18 580 602

39 Subsīdijas un dotācijas 4 419 720 4 785 668 5 668 444

40 Procentu maksājumi 24 213 12 037 18 891

41 Pamatkapitāla veidošana 5 310 874 8 535 502 18 473 127

42 Sociālie pabalsti 2 103 867 1 936 584 2 288 243

43 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 4 281 573 4 244 903 3 680 416

44 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 104 625 107
45 Kapitālo izdevumu transferti

47 Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā 1 394 268 -448 238 641 531

48 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 9 440 818 12 116 285 11 437 969

49 Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 12 116 286 11 437 969 5 015 373
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Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2014. , 2015.gadā un 

2016.gada plāns  

Nr.p.k.

2014.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

2015.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

Apstiprinātais 

plāns uz 

2016.gada 1.aprīli, 

EUR

1 3 4 5

1 43 641 523 44 870 489 56 026 818

2 29 895 796 31 722 348 34 846 284

3 28 829 859 29 991 217 31 086 742

4 24 762 838 25 854 380 27 024 033

5 3 868 069 3 934 978 3 851 509

6 198 952 201 859 211 200

7 1 065 937 1 731 131 3 759 542

8 436 204 1 253 207 3 203 782

9 44 378 49 762 46 070

10 42 851 55 108 48 200

11 542 504 373 054 461 490

12 4 180 523 3 173 046 2 889 217

13 9 565 204 9 975 095 18 291 317

14 67 299 26 411

14 8 949 675 9 424 550 17 758 264

15 548 230 524 134 533 053

16 40 282 161 44 257 736 61 404 546

17 4 713 732 5 104 302 4 772 026

18 2 676 065 2 869 220 2 348 262

19 1 633 466 1 645 153 2 010 193

20 2 309 575 2 195 206 8 215 849

21 42 048 43 962 45 397

22 6 442 319 8 323 365 15 597 440

23 154 998 155 090 155 090

24 5 973 976 6 893 638 8 828 373

25 15 155 279 16 024 710 17 508 128

26 3 856 768 3 872 310 4 272 050

27 40 282 161 44 257 736 64 404 546

28 16 568 722 17 740 654 18 722 859

29 9 094 561 9 464 086 16 664 377

30 3 779 462 4 375 319 5 194 540

31 24 213 12 037 18 891

32 4 449 538 6 496 604 17 836 039

33 2 084 416 1 924 344 2 288 243

34 4 281 249 4 244 692 3 679 490

35 107

36

37 1 410 346 -430 248 682 345

38 7 070 067 9 019 081 10 062 080

39 9 019 081 10 062 080 4 002 007

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

Rādītāju nosaukums

2

IEŅĒMUMI (1+2+3)

1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (3+7)

1.1. Nodokļu ieņēmumi (4+5+6)

       Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

       Nekustamā īpašuma nodoklis

       Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1.2. Nenodokļu ieņēmumi (8+9+10+11)

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

Vides aizsardzība

Naudas sodi un sankcijas

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

2. Budžeta iestāžu ieņēmumi

3. Transferti (14+15)

3.1. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

3.3. Pašvaldību budžetu transferti

IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM

Vispārējie valdības dienesti

t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

3.2. Valsts budžeta transferti

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

Subsīdijas un dotācijas 

Procentu maksājumi

Pamatkapitāla veidošana

Sociālie pabalsti 

Kapitālo izdevumu transferti

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 

Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās
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Ventspils pilsētas pašvaldības speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu izpilde 

2014., 2015.gadā un 2016.gada plāns  

Nr.p.k.

2014.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

2015.gada izpilde 

(naudas plūsma), 

EUR

Apstiprinātais 

plāns uz 

2016.gada 

1.aprīli, EUR

1 3 4 5

1 4 136 381 2 572 208 2 689 918

2 2 683 132 2 214 959 2 649 927

3 8 541 6 753 3 231

4 774 264 813 194 877 291

5 74 534 128 933 153 330

6 223 076 233 861 231 400

7 149 741 162 124 167 622

8 1 451 896 869 288 1 215 330

9 1 080 806 1 723

11 1 453 249 357 249 39 991

12 3 426 003 4 311 514 3 093 255

13

14 280 513 177 270 69 393

15 765 079 605 426 898 431

16 65 709 69 139 69 853

17 1 852 086 3 285 392 2 020 986

18

19 451 615 164 609 27 368

20 9 302 9 268 6 691

21 1 699 410 533

22
3 426 003 4 311 514 3 093 255

23 87 914 70 662 65 112

24 1 816 616 1 778 529 1 916 225

25 640 258 410 349 473 904

26

27 861 336 2 038 898 637 088

28 19 451 12 240

29 324 211 926

30 104 625

31 -16 078 -17 990 -40 814

32 2 370 752 3 097 205 1 375 889

33 3 097 205 1 375 889 1 013 366

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIJĀM

Vispārējie valdības dienesti

Rādītāju nosaukums

2

IEŅĒMUMI 

1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem

1.1. Privatizācijas līdzekļi

1.2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem

Procentu maksājumi

1.3.Mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem 

pārvadājumiem 

1.5. Dabas resursu nodoklis

1.6. Ostas maksa

1.7. Pārējie ieņēmumi

2. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

1.4. Dotācija par bez maksas pārvadātajiem pasažieriem 

republikas pilsētās 

Sociālie pabalsti 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 

Preces un pakalpojumi

Subsīdijas un dotācijas 

Aizdevumi, aizņēmumi un ieguldījumi pamatkapitālā

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

Atlīdzība

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pamatkapitāla veidošana
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2.pielikums 
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Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance 
3.pielikums 

Posteņa  nosaukums

AKTĪVS

A B C 1 2

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 392 196 817 395 636 903

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 515 458 706 421

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 7 098 8 592

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 1.1.2. 468 767 632 257

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 1.1.3. 34 904 65 572

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 1.1.4. 4 689 0

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 339 500 558 342 256 022

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 116 867 698 116 127 055

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 928 650 577 109

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 11 135 106 10 923 963

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1.2.4. 5 724 391 4 945 137

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 1.2.5. 202 488 510 207 458 042

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 2 156 613 2 142 899

1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 1.2.7. 16 645 0

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 182 945 81 817

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 52 158 878 51 895 484

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.1. 51 639 052 51 392 955

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.2. 279 482 278 010

1330 Ilgtermiņa aizdevumi 1.3.3. 101 608 133 853

1350 Pārējie i lgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 138 736 90 666

1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām 1.4. 21 923 778 976

1420 Citas i lgtermiņa prasības 1.4.2. 21 923 778 976

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2. 16 503 404 16 430 863

2100 Krājumi 2.1. 2 173 393 2 243 840

2300 Debitori 2.3. 2 295 075 1 664 942

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 2.4. 452 729 377 805

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi 2.5. 44 168 24 618

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 11 538 039 12 119 658

I. BILANCE (1000+2000) I. 408 700 221 412 067 766

Konta Nr.
Piezīmes 

Nr.

Pārskata perioda 

beigās

Pārskata perioda 

sākumā
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Posteņa  nosaukums

PASĪVS

A B C 1 2

3000 Pašu kapitāls 3. 398 487 280 402 131 953

3300 Rezerves 3.3. 12 387 926 12 387 926

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 386 099 354 389 744 027

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 3.5.1. 389 744 027 391 790 468

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. -3 644 673 -2 046 441

4000 Uzkrājumi 4. 141 141

5000 Kreditori 5. 10 212 800 9 935 672

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 4 954 770 7 228 923

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 4 599 873 4 375 318

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.1.5. 354 787 528 490

5190 Pārējās i lgtermiņa saistības 5.1.9. 110 2 325 115

5200- 

5900
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 5 258 030 2 706 749

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 5.2. 428 791 222 916

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 5.3. 2 634 964 429 052

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 1 027 064 1 028 126

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 5.6. 17 715 16 033

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 231 256 153 760

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 231 629 96 440

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9. 686 611 760 422

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9.1. 315 255 317 565

5930 Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 371 356 442 857

I BILANCE (3000+4000+5000) I. 408 700 221 412 067 766

Pārskata perioda 

beigās

Pārskata perioda 

sākumā
Konta Nr.

Piezīmes 

Nr.

Posteņa nosaukums

ZEMBILANCE

A B C 1 2

0100 Nomātie aktīvi 0.1. 1 727 917 234 027

9100 Zembilances aktīvi 9.1. 3 506 040 3 027 630

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

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

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

9500 Zembilances pasīvi 9.5. 9 678 132 10 270 565

9510

Nākotnes maksājumi saskaņā ar l īgumiem, kas noslēgti par ārvalstu 

finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu 

finansētajiem projektiem

9.5.1. 0 89 357

9520

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar l īgumiem un vadības 

lēmumiem par i lgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra 

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

palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem 

9.5.2. 1 541 332 8 052

9530

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar l īgumiem un vadības 

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

par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem un nomu

9.5.3. 199 902 990 888

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

9560 Izsniegtie galvojumi 9.5.6. 4 516 612 5 157 584

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

Kods
Piezīmes 

Nr.

Pārskata perioda 

beigās

Pārskata perioda 

sākumā
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4.pielikums 
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5.pielikums 












