
Pielikums 

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 

___.06.2013. lēmumu Nr.___  

(protokols Nr.___; ___ §)    

Ventspils 2013 

Ventspils pilsētas pašvaldības  

2012.gada publiskais pārskats 

 



 

 

2 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats 

Saturs 

IEVADS 3 

PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS  

1. Fakti par pilsētu, ģeogrāfiskais izvietojums  5 

2. Iedzīvotāji  5 

3. Nodarbinātība  6 

4. Ekonomikas raksturojums   9 

PAŠVALDĪBAS DARBĪBA 2012. GADĀ  

5. Pārvalde  15 

6. Pašvaldības budžeta izpilde 15 

6.1. Ieņēmumi  15 

6.2. Izdevumi  18 

 7. Pašvaldības konsolidētais pārskats un bilance  31 

8. Pašvaldības nekustamā īpašuma izmaiņas  31 

9. Pašvaldības līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos  31 

10. Pašvaldības saistības (aizņēmumi, galvojumi)  32 

11. Attīstības plānošana   

              11.1. Pašvaldības attīstības programmas īstenošana  35 

              11.2. Teritorijas plānojuma īstenošana  36 

12. Pašvaldības līdzdalība investīciju projektu īstenošanā  37 

13. Personāls, veiktie pasākumi personāla vadības pilnveidošanai  39 

14. Komunikācija ar sabiedrību  41 

 Pašvaldības galvenie uzdevumi 2013.gadā  44 

 Pielikumi  46 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

3 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats 

Ievads 

Cienījamie Ventspils pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 

 Ventspils pilsētas pašvaldībai vienmēr bijis svarīgi nodrošināt efektīvu pašvaldības dialogu ar 
Ventspils iedzīvotājiem, tāpēc arī šogad pie jums nonāk jau divpadsmitais Ventspils pašvaldības 
sagatavotais publiskais pārskats. Līdz ar šo pārskatu nododam jūsu vērtējumam 2012.gadā pašvaldībā 
paveiktā atspoguļojumu dažādās pašvaldības darbības jomās, pašvaldībai uzticēto funkciju izpildē – 
finanšu resursu pārvaldībā, infrastruktūras izveidē un pilsētas labiekārtošanā, jaunu darba vietu piesaistē 
un izveidē, īstenotajiem un plānotajiem investīciju projektiem, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, 
pašvaldības komunikāciju ar sabiedrību un būtiskākajiem pašvaldības plāniem 2013.gadam.  
 
 2012. gads Ventspilij bijis īpašs ar saņemto atzinību gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā – 
Ventspils pilsētas pašvaldība tika atzīta par «Eiropas gada pašvaldību 2012» Latvijā, kā arī ieguva 3.vietu 
starp Eiropas Savienības pilsētām Eiropas Komisijas konkursā «Eiropas gads 2012 aktīvai novecošanai un 
paaudžu solidaritātei». Savukārt 2011.gadā uzsāktā ventu kampaņa 2012. gadā ieguva piecus 
starptautiskus un prestižus apbalvojumus.  
 
 Ventspilniekus, kā arī tuvākus un tālākus pilsētas viesus 2012. gadā priecēja „Govju parāde 
Ventspils 2012”. Pašvaldības īstenotās mārketinga aktivitātes tūristu piesaistei ir būtisks atspaids tūrisma 
un apkalpojošajā sfērā strādājošajiem uzņēmumiem.  
 
 Nozīmīgs šis gads bijis veselības aprūpē – Ventspilī atklāta jaunā poliklīnikas ēka Raiņa ielā 6 ar 
ērtām, plašām un mājīgām telpām, papildinājies arī poliklīnikas sniegto veselības aprūpes pakalpojumu 
klāsts. 2012. gada vasarā durvis apmeklētājiem vēra atjaunotā Livonijas ordeņa pils kompleksa 2. stāva 
nozīmīgākās telpas – kapela, kapitula zāle, ordeņa brāļu guļamtelpa, ēdamtelpa.  

 
 Veiksmīgi turpinājās ražošanas attīstība – jau par ikgadēju tradīciju kļūst vairāku jaunu rūpnīcu 
atklāšana. 2012.gadā jaunā, plašā ražotnē strādāt sāka «Malmar Sheet Metal», kā arī darbu uzsāka 
«Ventspils Metināšanas rūpnīca».  
 
 Pilnveidota arī pilsētas infrastruktūra – rekonstruētas ielas, turpinājusies veloceliņu tīkla 
paplašināšana un uzstādītas pievilcīgas un ērtas velonovietnes, izbūvēti jauni bērnu rotaļu laukumi 
daudzdzīvokļu namu pagalmos, uzstādīti ārā trenažieri, labiekārtoti daudzdzīvokļu namu pagalmi. 
Pilsētvidi papildinājušas arī trīs jaunas puķu skulptūras - „Puķu gotiņa”, „Basketbola bumba” un 
„Margrietiņa ar mārītēm”, kas lieliski papildina kuplo Ventspils ziedu skulptūru saimi.  
 
 Pašvaldības paveiktā galvenie vērtētāji esat jūs, ventspilnieki! Paldies, ka neesat vienaldzīgi, 
interesējaties par aktuālākajām norisēm Ventspilī un aktīvi paužat savu viedokli par pilsētā notiekošo un 
pilsētas attīstībai svarīgiem jautājumiem! Ceram uz tikpat aktīvu sadarbību arī turpmāk. Veidosim mūsu 
pilsētu kopā!  

 
Ventspils pilsētas dome 
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 FAKTI PAR PILSĒTU, ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS  

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

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

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

Ventspils ir lielākais politiskais, administratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs Ziemeļkurzemē. Tuvākie 

rajonu centri – Talsi un Kuldīga atrodas aptuveni 60-70 km attālumā no Ventspils, Liepāja – 119 km. 

 

IEDZĪVOTĀJI 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) dati liecina, ka 2013.gada sākumā 
Ventspils pilsētā deklarēts 41 431 iedzīvotājs, kas veido 1,9% no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita. Salīdzinot 
ar 2012.gadu, iedzīvotāju skaits samazinājies par 567 iedzīvotājiem jeb par 1.4%.  

Pēc PMLP datiem uz 2013. gada 1. janvāri Ventspilī darbspējas vecumā bija 26 782 iedzīvotāji jeb 64,6% no 
Ventspils iedzīvotāju kopskaita. Ventspils iedzīvotāju darbspējas vecumā īpatsvars bija par 0,3% punktiem 
mazāk nekā vidēji valstī.  

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

Datu avoti – PMLP dati 

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

Datu avoti – CSP, PMLP 

  2009 2010 2011 2012 2013 

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

  darbspējas vecumā (15-64 g.) 66,4% 66,0% 65,7% 65,2% 64,6% 

  Virs darbspējas vecuma (>65 g.) 19,8% 20,1% 20,4% 21,1% 21,7% 

Latvija          

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

  darbspējas vecumā (15-64 g.) 66,2% 66,1% 65,8% 65,4% 64,9% 

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

  2009 2010 2011 2012 2013 

Ventspils 43088 42883 42509 41998 41431 

% no Latvijas iedz. kopskaita 1,91% 1.90% 1.90% 1.90% 1.90% 

Latvija 2 267 886 2 254 653 2 236 910 2 217 053 2 201 196 
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 Pēc PMLP datiem uz 2012. gada 1. janvāri Ventspilī darbspējas vecumā bija 27 370 iedzīvotāji jeb 
65,2% no Ventspils iedzīvotāju kopskaita. 
Galvenās tendences iedzīvotāju nacionālajā sastāvā Ventspils pilsētā un valstī kopumā ir šādas: 

 latviešu īpatsvara pieaugums (par 0,1-0,2% punktu gadā). Pieaugumu ietekmē gan dzimstība latviešu 

ģimenēs (kas ir augstāka par vidējo), gan iebraucēju skaits no apkārtējiem rajoniem (tajos latviešu 
īpatsvars ir ap 90%). 

 krievu tautības iedzīvotāju īpatsvara samazināšanās (Ventspilī un valstī vidēji par 0,2% punktiem ik 

gadu). Samazinājumu ietekmē gan emigrācija, gan ļoti zemā dzimstība šo tautību iedzīvotāju vidū. 

 Ukraiņu, baltkrievu, poļu un čigānu tautības īpatsvara stabilitāte; 

 citu tautību iedzīvotāju īpatsvara pieaugums (galvenokārt imigrācijas dēļ). 

Galvenās tendences iedzīvotāju nacionālajā sastāvā Ventspils pilsētā un valstī kopumā ir šādas:  

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

  2009 2010 2011 2012 2013 
Ventspils           
      latvieši 54,6% 54,9% 55,0% 55,1% 55,3% 

      krievi 29,3% 29,0% 28,8% 28,7% 28,5% 
      ukraiņi 4,8% 4,8% 4,7% 4,7% 4,7% 

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

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

      poļi 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

      citas tautības 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 

Latvija           

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

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

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

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

      poļi 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

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

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

Pēc CSP datiem 2011.gadā Ventspils pilsētā pamatdarbā bija nodarbināti 16,2 tūkst. strādājošo. Salīdzinot ar 
2010. gadu, nodarbināto skaits pamatdarbā pieaudzis par 2 tūkstošiem jeb par 14,4%. Privātajā sektorā bija 
nodarbināti 66,6% no kopskaita, bet sabiedriskajā – 33,4% pilsētā strādājošo.  
 

 

 NODARBINĀTĪBA 
 
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) apkopotie statistiskie dati liecina, ka 2009.gada beigās 
bezdarba līmenis Ventspils pilsētā sasniedza 14,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, jeb 2870 
personas. Kopš šī laika situācija ir pakāpeniski stabilizējusies un 2012.gada 31.decembrī Ventspilī bija 1450 
bezdarbnieku, un bezdarba līmenis nokrities līdz 8,2%. Bezdarba līmenis Ventspilī ir zem vidējā Latvijas 
līmeņa, kā arī labāks nekā Kurzemes reģionā kopumā un Liepājā.  
 
 

Datu avoti – CSP, PMLP 
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Bezdarba līmenis pārskata perioda beigās Latvijā un Ventspilī 2008.-13.05.2012.gadā, %  
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* Bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā 

Datu avots – NVA 

1.att. 

Pēc NVA datiem Ventspils pilsētā bezdarba līmenis 2011.gada beigās, salīdzinot ar 2010.gada beigām, 
samazinājis par 2,7 procentpunktiem jeb par 613 cilvēkiem.  

 

  

 
Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus Ventspils 
pilsētā, laika periodā no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada jūnijam Ventspils pilsētas dome piedalās Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanā (Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/
IPIA/NVA/001). 2012.gadā Ventspils pilsētas dome katru mēnesī vidēji ir nodrošinājusi 118 pagaidu vietu 
izveidošanu. 2012.gadā projekta ietvaros norīkotie 439 bezdarbnieki tika iesaistīti Ventspils pilsētas 
teritorijas labiekārtošanas darbos, bērnu, invalīdu un vecu cilvēku aprūpē.  
 Kopš 2004.gada Ventspils pilsētas pašvaldība finansiāli atbalsta skolēnu nodarbinātību vasaras 
mēnešos. Lai radītu iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas un uzlabot savu finansiālo stāvokli, 
2012.gada vasaras brīvlaikā, pateicoties darba devēju atsaucībai, dažādos darbos tika iesaistīti 298 
Ventspils pilsētas skolu jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bāreņi, invalīdi vecumā no 13 
līdz 19 gadiem. Galvenokārt, jaunieši tika iesaistīti palīgdarbos tirdzniecības un tūrisma nozares 
uzņēmumos.  
 Iedzīvotāju materiālā labklājība ir svarīgs tautas attīstības aspekts. Priekšnosacījumi strādājošo 
ienākumu kāpumam ir uzņēmējdarbības attīstība un jaunu labi apmaksātu darba vietu radīšana.  
Saskaņā ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) datiem, 2012.gadā Ventspils pilsētā 
vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sasniedza 487 latus mēnesī, ieņemot 1.vietu starp republikas pilsētām. 
Salīdzinot ar 2011.gadu tā ir palielinājusies par 15 latiem jeb 3.2%. Atalgojuma līmeņa ziņā secināts, ka 
Ventspils pilsētā darba ņēmējiem un pašnodarbinātiem vidēji maksā 16% virs valstī vidējā atalgojuma (Ls 
421), tad seko Jūrmala (14% jeb Ls 482), Rīga (11% jeb Ls 469), Jelgava (3% jeb Ls 433) un Valmiera 
(1% jeb Ls 428), bet zemākais atalgojums ir Liepājā (Ls 395), Rēzeknē (Ls 369), Daugavpilī (Ls 367) un 
Jēkabpilī (Ls 364).  
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Datu avots – NVA 

Bezdarba līmenis Latvijā un lielākajās republikas  pilsētās 2013.gada 27.maijā, % 

2.att. 
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Datu avots – VSAA 

3.att. 

Nodarbināto skaita īpatsvars pamatdarbā sadalījumā pa nozarēm (NACE 2.red.) Ventspilī 2011.gadā, %  

4.att. 

Datu avots – CSP 

Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Latvijā un republikas pilsētās 2012.gadā, Ls/mēnesī 

Pēc CSP datiem lielākais Ventspils pilsētas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 2011.gadā bija nodarbināts 
„Transports un uzglabāšana” nozares uzņēmumos (20,0%). „Rūpniecība” nozares uzņēmumos tika 
nodarbināti 15,0% pilsētā strādājošo, „Būvniecība” nozares uzņēmumos – 11,6% un „Tirdzniecība” 
nozares uzņēmumos - 10,5%.  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopš 2002.gada pamatdarbā nodarbināto skaits rūpniecībā Ventspils pilsētā ir pieaudzis 1,7 reizes, t.i. no 
1429 līdz 2422 darbiniekiem 2011.gadā. Nodarbināto skaita īpatsvars „Rūpniecība” nozarē ir 15% no kopējā 

nodarbināto skaita pamatdarbā Ventspils pilsētā.  
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EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS 

Ventspils osta 

 Ventspils osta ir visa gada garumā neaizsalstoša osta, kura atrodas Latvijas ziemeļrietumu daļā pie 
Ventas upes ietekas Baltijas jūrā. Pēc pārkrauto kravu apjoma Ventspils brīvosta ir viena no vadošajām 
ostām Baltijas jūrā. Kopš 1997. gada Ventspils brīvosta ir brīvā ekonomiskā zona, kas dod iespēju 
uzņēmumiem iegūt ievērojamus nodokļu atvieglojumus un tādējādi rada labvēlīgu vidi investīcijām.  

 Ventspils brīvostas kopējā teritorija sasniedz 2623,9 ha (zeme — 2358 ha, ūdeņi — 265,9 ha) un 
tajā ir izvietojušies gan ar ostas darbību saistītu, gan arī daudz dažādu rūpniecisko-industriālo uzņēmumu. 
Ostā ir 60 piestātnes (kopējais piestātņu garums 11 012 metri), ostas termināļos tiek pārkrautas tādas 
kravas kā naftas produkti, jēlnafta, šķidrie ķīmiskie produkti, ogles, dažādi metāli, minerālmēsli, 
kokmateriāli, graudaugi, konteineri un dažādas ģenerālās kravas. Kopš 2000. gada osta aktīvi ir 
iesaistījusies konteineru un prāmju satiksmes attīstīšanā un šobrīd Ventspils brīvosta apkalpo trīs regulārās 
prāmju līnijas.  

2012.gadā Ventspils ostā bija vērojams gan nosūtīto, gan arī saņemto kravu pieaugums.  Nosūtīto kravu 
apjoms sasniedza 28,2 milj. tonnu. Salīdzinājumā ar 2011.gadu tas pieaudzis par 2 milj. tonnu jeb 7,5%. 
Savukārt, Ventspils ostā 2012.gadā saņemto kravu apjoms sasniedza 2,2 milj. tonnu. Salīdzinājumā ar 
2011.gadu tas samazinājies par 0,07 milj. tonnu jeb 3%. Ventspils ostas pārkrauto kravu apjoms 
2012.gadā sasniedza 30,3 milj. tonnu. Salīdzinājumā ar 2011.gadu tas pieaudzis par 1,9 milj. tonnu jeb 
6,7%. 

Kravu apgrozījums Latvijas ostās un Ventspils ostā 2009.-2012.gados, milj. tonnu  

Datu avots – CSP 

5.att. 
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Apstrādes rūpniecība Ventspils pilsētā 

 Ilgā laika periodā Ventspils pilsētas ekonomikā bija izteikta vienas nozares dominante, bet pēdējos 
gados ir izmaiņas. Pēc nodarbināto skaita un pēc nodokļu iemaksām Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā 
joprojām pilsētas nozīmīgākā nozare ir „Transports un uzglabāšana”, taču tās īpatsvars pēdējos gados 
mazinājies. Savukārt, „Apstrādes rūpniecība” nozares uzņēmumu izlaides apjoms, nodarbināto skaits un 
nodokļu iemaksas apjoms Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā palielinājies. Attīstība ir novērojama arī 
pakalpojumu sniegšanas sektorā. Šobrīd Ventspils pilsētas ekonomiku pamatoti var vērtēt kā daudznozaru 
ekonomiku.  

 

 Apstrādes rūpniecība no 2004. gada, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, ir visdinamiskāk augošā 
Ventspils pilsētas ekonomikas nozare. Pēc CSP datiem 2012.gadā Ventspils pilsētā saražota apstrādes 
rūpniecības produkcija par 111,4 milj. latu. Salīdzinot ar 2011.gadu apstrādes rūpniecības produkcijas 
izlaides apjoms palielinājies par 25,6 milj. latu jeb par 29,9%.Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības 
izlaides īpatsvars Latvijas apstrādes rūpniecības izlaides kopsummā 2012.gadā veidoja 2,6% (2011.gadā – 
2,3%, 2002.gadā – 0,3%). 2012.gadā pēc apstrādes rūpniecības apjoma republikas pilsētu grupā Ventspils 
pilsēta ierindojās ceturtajā vietā aiz Rīgas, Liepājas un Daugavpils.  

 

 Savukārt, saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms Ventspilī 2012.gadā 
sasniedza 126 milj. Ls. Salīdzinot ar 2011.gadu, tas palielinājies par 36 milj. Ls jeb par 40%. Rēķinot uz  

1 iedzīvotāju, 2012.gadā Ventspils pilsētā saražota apstrādes rūpniecības produkcija Ls 2898 apmērā. 
Salīdzinot ar 2011.gadu, apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide uz 1 iedzīvotāju Ventspilī palielinājās par 
37,7%. 2009.gadā apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide uz 1 iedzīvotāju Ventspilī pārsniedza Latvijas 
vidējo rādītāju. 

Republikas pilsētu grupā pēc apstrādes rūpniecības izlaides apjoma uz 1 iedzīvotāju Ventspils pilsēta 
ierindojas trešajā vietā aiz Liepājas un Valmieras. 

 Saskaņā ar CSP datiem 2012.gadā eksporta īpatsvars ir 86% no Ventspils pilsētā realizētajām 
pašražotajām precēm. Savukārt, vietējā tirgū realizēto pašražoto preču īpatsvars ir 14%. Par lielākajām 
apstrādes rūpniecības nozarēm Ventspilī uzskatāmas šādas nozares: 

 metālapstrāde; 

 mašīnbūve; 

 kokapstrāde; 

 elektronika. 

Bez tam, apstrādes rūpniecības sektorā ietilpst pārtikas produktu ražošana, tajā skaitā, zivju pārstrāde, 
naftas un ķīmijas pārstrāde, plastmasas izstrādājumu ražošana.  

 

 

 

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide uz 1 iedzīvotāju Latvijā un Ventspils pilsētā 2009.-2012.gadā, Ls   

6.att. 

Datu avots – CSP 

6.att. 
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Uzņēmumi Ventspils pilsētā  

 Saskaņā ar CSP provizoriskiem datiem 2011.gadā Ventspils pilsētā tirgus sektorā bija 1916 
ekonomiski aktīvās statistikas vienības – 881 komercsabiedrība, 236 individuālie komersanti, 18 zemnieku 
un zvejnieku saimniecības un 781 pašnodarbinātā persona. Bez tam Ventspils pilsētā darbojās arī 170 fondi, 
nodibinājumi, biedrības, 4 valsts budžeta iestādes un 14 pašvaldības budžeta iestādes (piezīme: saskaņā ar 
CSP izmantoto metodiku, kā iestādes klasificētas:  10 Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes, 2 Ventspils 
novada pašvaldības iestādes, kā arī Ventspils pilsētas un Ventspils novada vēlēšanu komisijas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2011.gadā Ventspils pilsētā pēc lieluma 1,7 tūkstoši jeb 89% vienību ir klasificējamas kā mikro vienības un 

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

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

 

 Ventspils pilsētā 2011.gadā kopējais ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību skaits uz 1000 
iedzīvotājiem pilsētā ir 50 vienības, salīdzinājumā ar vidējo valstī (69) tas ir zemāks un arī zemāks nekā 
vidējais lielums Kurzemes reģionā (64). 

 

 

Ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību sadalījums pa grupām Ventspils pilsētā 2005.gadā un 2011.gadā 

7.att. 

Datu avots – CSP 

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

skaits) Ventspils pilsētā 2005.gadā un 2011.gadā   

8.att. 

Datu avots – CSP dati 

8.att. 
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Lursoft apkopotie dati liecina, ka 2011.gadā Ventspils pilsētā Komercreģistrā un Uzņēmumu reģistrā 
reģistrēti 144 jauni uzņēmumi. Tas ir 2011.gada līmenī. 2012.gadā likvidēti 67 uzņēmumi, kas ir par 17 
uzņēmumiem jeb 20% mazāk nekā 2011.gadā. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēdējo gadu laikā Ventspilī arvien pieaug iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte un ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits. Tā Ventspils ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits no 900 uzņēmumiem 2005.gadā ir 
pieaudzis uz 1117 uzņēmumiem 2011.gadā.  

Saskaņā ar CSP datiem 2011.gadā Ventspils pilsētā pēc skaita visvairāk ir tirdzniecības un sadzīves 
remonta uzņēmumu (346 jeb 18% no kopējā tirgus sektora ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām). 
Lielākā daļa Ventspils uzņēmumu ir privāta kapitāla uzņēmumi un tikai mazāk par 1% uzņēmumu ir ar 
valsts vai pašvaldības kapitālu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komercreģistrā un Uzņēmuma reģistrā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits Ventspilī 2005.-2012.gadā 

9.att. 

Datu avots – Lursoft datu bāzes dati 

Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības Ventspils pilsētā  

sadalījumā pa nozarēm (NACE 2.redakcija) 2005.gadā un 2011.gadā 

10.att. 

Datu avots – CSP dati 
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, viena no pašvaldību autonomajām funkcijām, ir 
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu.  

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

2012.gadā Ventspils pilsētas pašvaldības teritorijā darbību ir turpinājuši un attīstījuši iepriekšējos 
gados realizētie un/vai uzsāktie projekti – SIA „Bucher Schoerling Baltic” (181 strādājošais), SIA „Diana 

Sveces” (170 strādājošie), SIA „Kalmeta” (73 strādājošie),  

SIA „Kurzemes granulas” (40 strādājošie), SIA „Ventspils elektronikas fabrika” (45 strādājošie), 
SIA „Froli Baltic” (16 strādājošie), SIA „Bio-Venta” biodīzeļa ražošanas rūpnīca (85 strādājošie), 
SIA „Malmar Sheet Metal” (86 strādājošie), SIA „Ventspils-Andren” (16 strādājošie), SIA „Dendrolight 
Latvija” (40 strādājošie). 

2013.gadā turpinās darbs ar potenciālajiem investoriem jaunu elektronikas nozares uzņēmumu 
izveidošanai Ventspilī.  Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritorijā plānots paplašināt esošās rūpnīcas. 
2013.gada maijā darbību uzsāka EUROLCDS rūpnīca, kurā ražo šķidro kristālu tehnoloģijas displejus 3D 
attēlu iegūšanai. Pašlaik uzņēmumā strādā 8 nodarbinātie. Kopumā plānots radīt ap 100 jaunas darba 
vietas. 

2012.gada decembrī Ventspils pilsētā atklāts jauns lielizmēra metāla konstrukciju ražošanas 
uzņēmums SIA „Ventspils metināšanas rūpnīca”. Uzņēmums nodarbina 88 speciālistus. Līdz 2013.gada 
beigām uzņēmums plāno pieņemt darbā vēl 20 cilvēkus.  

2013.gada aprīlī Ventspils pilsētā atklāta SIA „Heimdal Skonto Latvia” māju moduļu ražotne. 
Pašlaik uzņēmums nodarbina 40 cilvēkus. Līdz 2013.gada beigām uzņēmums plāno pieņemt darbā vēl 10 

cilvēkus.  
SIA „Green Oil” 2013.gadā Ventspils brīvostas teritorijā plāno uzbūvēt izlietoto tehnisko eļļu 

pārstrādes un jaunu tehnisko eļļu ražotni, kurā plānots izveidot 22 darba vietas. 

Vācu izcelsmes uzņēmums SIA „Hydraulik Bauteile Baltic” 2013.gadā plāno uzbūvēt hidraulisko 
elementu ražotni, kurā plānots nodarbināt ap 10 darbiniekus. 

2013.gadā kompānija „Baltic Fishing Corporation” plāno uzbūvēt Ventspils brīvostas teritorijā 
mūsdienīgu zivju konservu ražošanas kompleksu. Plānots, ka tiks radītas aptuveni 300 darba vietas. 

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

sadalījumā pa nozarēm 2012.gadā 

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

11.att. 
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Pašvaldības darbība 2012. gadā 
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PĀRVALDE 

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

Pašvaldības izpildvaras (pašvaldības pārvaldes) funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodrošina 
Ventspils pilsētas dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas domes nolikumu, 
2012. gadā nodrošināja 13 ievēlētie deputāti, domes vadība un pašvaldības struktūrvienības. Ventspils 
pilsētas domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2009.gada 6.jūnijā.  

2012. gadā notikušas 24 Ventspils pilsētas domes sēdes, kurās pieņemti 179 lēmumi. Lēmumu izskatīšanas 
un izvērtēšanas procesā piedalījās 4 pastāvīgās komitejas, 24 komisijas un 2 padomes.  

Likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildei Ventspils pilsētas pašvaldībā ir izveidotas šādas 

pašvaldības iestādes : 

 Ventspils pilsētas dome (kā pašvaldības pārvaldes struktūrvienība); 

 Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde; 

 Ventspils muzejs; 

 Ventspils bibliotēka; 

 Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs; 

 Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests; 

 Komunālā pārvalde; 

 Ventspils pilsētas pašvaldības policija; 

 Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde; 

 Ventspils Digitālais centrs. 

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

 

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZPILDE 

 Ieņēmumi 

2012. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie ieņēmumi ir Ls 32 875 167, kas ir 
par 4% vairāk kā 2011.gada izpilde. No kopējiem ieņēmumiem Ls 30 230 165 (92%) ir pamatbudžeta 
ieņēmumi, bet Ls 2 645 002 (8%) speciālā budžeta ieņēmumi. 

Kopsavilkuma informācija par pašvaldības budžeta izpildi 2011. un 2012.gadā sadalījumā 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem pievienota šī Publiskā pārskata 1.pielikumā, bet turpmāk dots 
detalizētāks 2012.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu izklāsts. 
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Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis

Ls 16 366 883

54%
Nekustamā īpašuma 

nodoklis

Ls 2 379 187

8%

Azartspēļu nodoklis

Ls 138 329

0,5%

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma

Ls 179 375

0,5%

Valsts un ārvalstu 

finansējums

Ls 7 035 865

23%

Budžeta iestāžu 

ieņēmumi

Ls 2 531 955

8%

Pārējie ieņēmumi

Ls 1 598 571

5%

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2012.gadā  

12.att. 

Datu avots : Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 

 2012. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžetā saņemti ieņēmumi kopsummā 
Ls  30 230 165. No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 62 % (Ls 18 884 399) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvenie nodokļu ieņēmumi 

  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

2012. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumos saņemti Ls 16 366 883, kas par 1.8 % 
pārsniedz gada plānu (Ls 16 078 082) un ir tas par 1.2% mazāk kā 2011.gadā. No kopējiem iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumiem 59% jeb Ls 9 714 661 veido ieņēmumi, kurus Ventspils pilsētas 
administratīvajā teritorijā esošie darba devēji tieši pārskaita Ventspils pilsētas domes budžetā (pieaugums pret 
2011.gadu par 6.4%), bet 41% jeb Ls 6 652 222 saņemti no Valsts kases sadales konta atbilstoši valsts 
normatīvajos aktos Ventspils pilsētai noteiktajam īpatsvara koeficientam kopējos caur Valsts Kases sadales 
kontu sadalāmajos nodokļa ieņēmumos.  

Nekustamā īpašuma nodoklis 

Nekustamā īpašuma nodoklis 2012. gadā saņemts Ls 2 379 187 apmērā, par 0,7% pārsniedzot gada 
plānu (Ls 2 362 308). Šī nodokļa īpatsvars pamatbudžeta kopējos ieņēmumos veido 8% un salīdzinājumā ar 
2011. gadu nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 8.1 %.  

Līdz ar grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, 
pašvaldība izdeva saistošos par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību 2012.gadā, nosakot, ka 
nodokļa par zemi apmērs 2012.gadā nepārsniedz 2011.gadā aprēķināto nodokli vairāk kā par 25 %, ar nodokli 
netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas (izņemot garāžas), kā arī paaugstināts nodoklis 3% apmērā tika 
piemērots vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves.  

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 

Saskaņā ar likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto un pamatojoties Ventspils pilsētas domes 
saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, pašvaldība 2012.gadā 
piešķīrusi šādus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus: 

- atvieglojumi par zemi un mājokli Ls 20 048 apmērā piešķirti 1812 trūcīgām un maznodrošinātām personām, 
kā arī no 01.07.2012. atvieglojumus , kopsummā Ls 762 saņēma arī 45 ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem. 

- atvieglojumi par zemi un ēkām Ls 35 687 apmērā piešķirti 12 juridiskām un fiziskām personām par 
nekustamajiem īpašumiem, kas tiek izmantoti noteiktas saimnieciskās darbības veikšanai (piemēram, īpašumi, 
kas tiek izmantoti viesu izmitināšanas pakalpojumiem, publiski pieejamā sporta infrastruktūra, īpašumi, kas 
izmantoti kino publiskai demonstrēšanai un pašvaldības deleģētu kultūras funkciju nodrošināšanai u.c.). 



 

 

17 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats 

   

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi  

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldības nodevas, sodi un sankcijas, ieņēmumi no 
pašvaldības kapitāla izmantošanas, īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 2012. gadā 
saņemti Ls 1 777 946 apmērā, bet budžeta iestāžu ieņēmumi no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 
8.4% jeb Ls 2 531 955. 

 

Saņemtie valsts budžeta transferti un pārējais valsts un ārvalstu finansējums 

Pašvaldības 2012. gada budžetā dažādu valsts budžeta transfertu veidā un maksājumos saņemts 
finansējums Ls 7 035 864 apmērā, kas veido 23% no kopējiem pamatbudžeta gada ieņēmumiem. No šiem 
līdzekļiem Ls 3 848 261 saņemti kā finansējums pašvaldības funkciju realizēšanai (galvenokārt, izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam un uzturēšanas izdevumiem), bet Ls 3 187 603 saņemti 
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto investīciju un citu projektu un pasākumu finansēšanai. 

 

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2012. gadā kopā saņemti Ls 2 645 002 apmērā, kas ir par 0.5% vairāk 
nekā gada plāns (Ls 2 632 307). Speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumu avotus – 
privatizācijas līdzekļi, pašvaldību autoceļu (ielu) fonds, dabas resursu nodoklis, ostas maksas, kā arī saņemtie 
ziedojumi un dāvinājumi. Speciālā budžeta līdzekļi tiek novirzīti konkrētu pasākumu realizācijai. 

No speciālā budžeta ieņēmumiem 63% jeb Ls 1 660 964 ir īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi 
(privatizācijas līdzekļi, ostas maksas, autoceļu (ielu) fonds, dabas resursu nodoklis, rūpnieciskās zvejas nomas 
maksa) un 37 % jeb Ls 984 038 ir saņemtie juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi ar noteiktu 
izlietošanas mērķi.  

Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2012.gadā  

Privatizācijas 

līdzekļi

Ls 25 417

1%

Dabas resursu 

nodoklis

Ls 87 466

3%

Autoceļu fonds

Ls 526 185

20%

Ostas maksas

Ls 1 021 134

39%

Maksa par 

rūpnieciskās zvejas 

nomu un 

izmantošanu

Ls 762

0,03%

Pilsētas attīstības 

fonds

Ls 934 697

35%

Ziedojumi un 

dāvinājumi

Ls 49 341

2%

13.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
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 Izdevumi 
 
Kopsummā 2012. gadā apgūti līdzekļi Ls 37 299 094 apmērā, kas ir par 12% mazāk kā budžetā plānots un 
par 10% vairāk nekā 2011. gadā.  

2012. gads bija nozīmīgs ar vairāku apjomīgu investīciju projektu īstenošanu. No kopējiem izdevumiem 
31% jeb Ls 11 201 963 tika novirzīti ilgtermiņa investīcijās, t.i. ēku, būvju un teritoriju rekonstrukcijai un 
celtniecībai, kā arī pamatlīdzekļu iegādei. 

Pašvaldības kopbudžeta izdevumu struktūra (pa ekonomiskajām kategorijām) 2012.gadā  

Atlīdzība

Ls 10 304 684

28%

Preces un 

pakalpojumi

Ls 7 881 436

21%

Pamatlīdzekļu 

iegādes

Ls 1 199 969

3%

Kapitālais remonts, 

būvniecība

Ls 10 001 994

27%

Procentu izdevumi

Ls 28 285

0,1%

Subsīdijas un 

dotācijas*

Ls 7 882 726

21,1%

14.att. 

* t.sk.maksājumi izlīdzināšanas fondā, finansējums VeA, sociālie pabalsti 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 

 

 2012. gadā no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi apgūti Ls 34 789 409 apmērā, kas ir 93% no 
kopējiem pašvaldības izdevumiem. No šiem līdzekļiem tiek nodrošināta 10 pašvaldības iestāžu funkciju 
realizēšana, kā arī plānoto pasākumu un programmu realizācija.  

No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 28% % jeb Ls 10 534 256 novirzīti infrastruktūras attīstībai, 
kapitālajiem remontiem un iegādēm.  

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu Latvijas pašvaldību finansēšanai Ventspils pilsēta 2012. gadā 

iemaksāja Ls 1 795 973.  

 2012.gadā pašvaldība uzsākusi realizēt vai realizējusi 27 investīciju projektus ar piesaistīto valsts un 
ārvalstu finansējumu par kopējo summu Ls 7 177 646 apmērā, no kuriem Ls 2 923 978 (41%) ir piesaistītais 
valsts un ārvalsts finansējums, Ls 2 975 432 (41%) piesaistītie kredītresursi (no Valsts Kases) un 
Ls 1 278 235 (18%) - pašvaldības budžeta līdzekļi. 

 

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 

 

 No speciālā budžeta līdzekļiem 2012. gadā izlietoti kopsummā Ls 2 509 685 – galvenokārt pilsētas 
infrastruktūras attīstībai un pilsētai nozīmīgu pasākumu un projektu finansēšanai. 
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Vispārējie valdības 

dienesti, 

t.sk.maksājumi 

pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā

Ls 3 400 494

9%

Sabiedriskā kārtība un 

drošība

Ls 1 080 956

3%

Ekonomiskā darbība

Ls 2 378 916

6%

Vides aizsardzība

Ls 78 585

0,2%

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana

Ls 10 381 714

28%Veselība

Ls 118 510

0,4%

Atpūta un kultūra

Ls 5 901 020

16%

Izglītība

Ls 11 124 206

30%

Sociālā aizsardzība

Ls 2 808 999

8%

15.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

 

KOPBUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM 

 

 2012.gadā pašvaldības kopbudžeta izdevumu lielākā daļa tradicionāli novirzīta izglītības nozarei 
(30%) un  teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (28%).  Izdevumi 16% apmērā izlietoti nozarei „Atpūta un 
kultūra” (t.sk. sports), bet pārējo nozaru īpatsvars 2012.gada budžeta izdevumos veido 26%. 

Tālākais apraksts attiecināms uz Ventspils pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta izdevumiem pirms budžeta 
iestāžu savstarpējo darījumu konsolidācijas Ls 28 346 apmērā. 

 

 

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE 

 

 Izglītības pārvalde ir pašvaldības iestāde, kas ietver 10 vispārizglītojošās skolas, 10 pirmsskolas 
izglītības iestādes un 3 ārpusskolas iestādes. Administrācijas un iepriekšminēto struktūrvienību darbības 
nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 2012. gadā izlietoti Ls 10 667 804 (salīdzinājumā ar 2011. gadu 
pieaugums par 19%), tai skaitā, no Ls 4 968 341 ir pašvaldības finansējums mācību iestāžu uzturēšanai un 
kapitālajiem izdevumiem, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības pedagogu darba 
samaksai; Ls 666 136 – kredītlīdzekļi investīciju projektu realizācijai; Ls 3 445 491 - valsts mērķdotācijas 
pamata, vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku un daļējai interešu izglītības darbinieku atlīdzībai, 
specializētās pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” uzturēšanai, mācību literatūras iegādei, brīvpusdienām 1. 
klašu skolniekiem, kā arī dažādu investīciju un izglītības projektu un pasākumu  realizācijai; Ls 551 020 - 
ārvalsts finansējums investīciju projektu realizācijai; Ls 1 036 266 - iestādes maksas pakalpojumi 
(galvenokārt, vecāku maksas audzēkņu un skolēnu ēdināšanu); Ls 550 - ziedojumi.  

Pašvaldības kopbudžeta izdevumu struktūra (pa ekonomiskajām kategorijām) 2012.gadā  
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Galvenie notikumi 2012. gadā  

 

 Sakarā ar valsts mērķdotācijas samazinājumu pedagogu atalgojumam pašvaldība arī 2012. gadā 
turpināja piešķirt papildus līdzekļus pedagogu atlīdzībai – sporta skolai „Spars” Ls 128 248 (21,92 
pedagoģiskām likmēm), Mākslas skolai Ls 9 434 (2 likmēm), 5 –6 gadīgo apmācībai Ls 38 944. 

2012./2013. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošās skolās mācības uzsāka 4 208 audzēkņi, kas ir par 5% 
jeb 201 audzēkni mazāk kā iepriekšējā mācību gadā (4 409 audzēkņi). Dienas skolās klašu piepildījums (bez 
speciālajām klasēm) ir vidēji 23 audzēkņi klasē. 

Pirmsskolas izglītības iestādes 2012./2013. mācību gadā apmeklē 1 760 audzēkņi – par 2% mazāk kā 
iepriekšējā mācību gadā (1 792). Nodarbības tiek nodrošinātas 91 grupai ar vidēji 20 bērniem grupā. 
Obligātajā 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanā skolai ir iesaistīti 818 audzēkņi. 

 

Interešu izglītība 

 2012./2013. mācību gadā 2 066 audzēkņi iesaistījušies interešu izglītības nodarbībās 
vispārizglītojošās skolās – mākslinieciskajā jaunradē, sportā, mācību priekšmetu padziļinātā apguvē. 
Tradicionālajā Mākslas skolas organizētajā „zaļajā praksē” piedalījās 135 audzēkņi, „Skrunda 2012” apmeklēja 
132 audzēkņi, bet sporta skolas „Spars” organizēto nometni - 980 audzēkņi. Ar Ventspils pilsētas pašvaldības 
finansiālu atbalstu un pateicoties darba devēju atsaucībai, dažādos darbos šovasar tika nodarbināti 298 
audzēkņu vecumā no 13-18 gadiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kam kopumā no pašvaldības 
budžeta izlietoti līdzekļi Ls 59 679 apmērā. 

 Ventspils Jaunrades namā 2012./2013. mācību gadā 6 programmās (55 apakšprogrammās) darbu 
uzsāka 133 grupas ar 1 711 audzēkņiem, kas ir par 30 audzēkņiem vairāk nekā iepriekš. Tika atvērtas 2 
jaunas apakšprogrammas: ģitārspēles studija un modes studija „DIVIA”. 

 Jaunrades nama digitālo planetāriju un saules novērojumu observatoriju 2012.gadā apmeklējuši 
vairāk kā 16 700 interesenti: skolēni, Ventspils iedzīvotāji, tūristi. 484 Ventspils skolēni fizikas un dabaszinību 
stundu ietvaros planetāriju izmantojuši bez maksas. 

Mākslas skolas nodarbības 2012./2013.mācību gadā apmeklē 181 audzēknis. No tiem 135 audzēkņi apgūst 
profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, bet 46 audzēkņi mācās sagatavošanas klasēs.  

Sporta skola „Spars” ir profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde ar licencētām un akreditētām 
programmām, kurā 2012./2013.mācību gadā 10 sporta veidos nodarbojas 1 093 audzēkņi. Sporta skolas 
„Spars” darbības nodrošināšanai 2012. gadā kopumā izlietoti Ls 552 974, kas, salīdzinot ar 2011. gadu, 
palielinājušies par 5%. Vidējās izmaksas uz vienu sporta skolas „Spars” audzēkni 2012. gadā veido Ls 506. 

2012.gadā Latvijas III vasaras Olimpiādē sporta skola ar 15 medaļām (4 zelta, 8 sudraba un 3 bronzas) 
palīdzēja Ventspils pašvaldībai izcīnīt 4. vietu kopvērtējumā. Latvijas čempionātā vieglatlētikā tika izcīnītas trīs 
2. vietas un viena 3. vieta. Latvijas čempionātā smaiļošanā un kanoe airēšanā godalgotas vietas izcīnīja seši 
„Spars” audzēkņi – divas 1.vietas un četras 2.vietas. Republikas izlasē startējuši un iedalīti kandidātos dažāda 
vecuma grupās 54 audzēkņi.  

 

Rīcības programma darbam ar apdāvinātiem bērniem 

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

 pirmskolas izglītības iestādēs turpinās iepriekšējā mācību gadā uzsāktā pašu pedagogu izstrādātā projekta 

„Bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām” īstenošana. Projektā 
iesaistījušies vidējā vecuma (4 - 5 gadi) bērnu grupu 645 audzēkņi. Projekta mērķis ir sagatavot 
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņus pamatizglītības sekmīgai uzsākšanai, būtisku uzmanību veltot 
viņu individuālo spēju attīstībai. Ar Ventspils pilsētas domes atbalstu Ventspils pirmsskolas izglītības 
iestāžu materiālā bāze tiek papildināt ar attīstošajām spēlēm, dabas izpētes ierīcēm bērnu radošuma un 
intelektuālo spēju attīstībai..  

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

attīstības skolas „Gudrinieks” nodarbības, kuras vada un programmu izstrādā 12 matemātikas un 
dabaszinātņu pedagogi. Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic 
eksperimentus bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, 
izprast cēloņus un sekas dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, mācās izteikt un aizstāvēt savu 
viedokli, attīsta prasmes sadarboties. Nodarbības tiek organizētas tā, lai katrā no tām būtu dažāda veida 
izziņas darbības. Tiek izmantotas mācību filmas, teksta analīze, radošās spēles, pārrunas, individuāls 
darbs, darbs grupās un pāros.  
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Citi no pašvaldības budžeta finansētie pasākumi un projekti 

 2012.gadā Ventspils 1.ģimnāzija un 2.pamatskola darbojās LR Izglītības un zinātnes ministrijas „Valsts 

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

 2012.gadā tika pasniegtas Inovāciju fonda balvas 22 vispārizglītojošo skolu audzēkņiem par godalgotām 

vietām valsts un novada olimpiādēs un 13 pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu olimpiādēm. Par 
augstiem sasniegumiem valsts centralizētajos pārbaudes darbos nominācijā „Gada skolēns” tika 
pasniegtas 7 balvas un 8 pateicības, tāpat balvas saņēma 12 Ventspils vispārizglītojošo skolu pedagogi 
par ieguldījumu darbā, sagatavojot audzēkņus valsts pārbaudes darbiem. Decembra beigās 3 
vispārizglītojošo skolu pedagogi saņēma balvu „Gada skolotājs”. 

 Lai sekmētu pedagoģisko darbinieku augstākās izglītības apguvi, 2012. gadā pašvaldība atbalstījusi 

mācību maksas kompensēšanu par iepriekšējo mācību gadu 36 Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 
pedagogiem, kuri mācās augstākās izglītības iestādēs katram pirms nodokļu nomaksas Ls 433 apmērā par 

pilnu mācību gadu un Ls 217 par nepilnu mācību gadu. 

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

skolēni būtu pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām. Šim mērķim 2012. gadā tika izlietoti Ls 59 610, 
t.sk. valsts finansējums Ls 15 110 un pašvaldības finansējums Ls 44 500 apmērā. Rēķinot uz vienu 
vispārizglītojošās skolas audzēkni, mācību grāmatu iegādei pašvaldības finansējusi Ls 10.70, valsts 
finansējusi Ls 3.50.  

 Pašvaldība līdzfinansējusi visu pilsētas skolu pirmo klašu skolēnu brīvpusdienas, piešķirot papildus 

līdzekļus kopsummā Ls 16 842. Līdzfinansējums nepieciešams, jo no valsts budžeta šim mērķim piešķirtie 
līdzekļi 0.80 Ls/dienā 1 skolēnam ir nepietiekoši , lai segtu faktisko komplekso pusdienu cenu, kas 

noteikta Ls 1.20 apmērā. Vienlaikus pašvaldība arī turpina finansēt brīvpusdienas skolēniem no trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm, šim mērķim 2012. gadā izlietojot līdzekļus Ls 62 515 apmērā.  

 Jāatzīmē, ka no 2012.gada novembra pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu Ls 0.40 dienā vienam 

skolēnam komplekso pusdienu izmaksu daļējai segšanai Ventspils pilsētas vispārizglītojošo izglītības 
iestāžu audzēkņiem (komplekso pusdienu cena noteikta Ls 1,20 (1.-4.klašu skolēniem un Ls 1.40 - 5.-
12.klašu skolēniem). 2012.gadā šim mērķim iedalīti līdzekļi Ls 9209 apmērā (2 mēnešiem). Līdz ar to, 
samazinoties vecāku līdzmaksājumam par kompleksajām pusdienām, iespēju ēst skolā piedāvātās 

veselīga uztura normām atbilstošas kompleksās pusdienas izmantos lielāks skolu audzēkņu skaits. 

Pamatlīdzekļu atjaunošana un investīciju projekti  

2012. gadā pašvaldības izglītības iestādēs realizēti investīciju projekti un veikti remontdarbi Ls 1 503 838 
apmērā, t.sk., pašvaldības finansējums Ls 511 984, valsts un ārvalstu finansējums Ls 325 718 apmērā, kā arī 
investīciju projektu realizācijai piesaistītie kredītlīdzekļi Ls 666 136 apmērā. Līdzekļi izlietoti:  

 Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai no pašvaldības līdzekļiem ieguldīti kopsummā 

Ls 59 345 (mēbelēm un telpu un virtuves iekārtām). Klašu modernizācijai iegādātas iekārtas un mācību 
līdzekļi (intelektuālie īpašumi – datorprogrammas, datortehnika, elektroniskā kino un foto tehnika, 
apskaņošanas sistēma, projekcijas vadības sistēmas, mūzikas instrumenti, klavieres, tāfeles, atskaņotāji, 
kopētāji) Ls 87 409 apmērā. Skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm iegādāts sporta inventārs 
Ls 5 764.  

 Projekts „Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana, II kārta” (noslēdzās 2012.gadā). Projekta 

ietvaros : ietvaros veikti pirmsskolas izglītības iestāžu „Zvaigznīte”, „Pasaka” un „Eglīte” teritoriju 
labiekārtošanas darbi, pie PII „Zvaigznīte” ieejas tika izbūvēts stāvlaukums, bet Ventspils vakara 
vidusskolā tika veikti sporta zāles rekonstrukcijas darbi. 

 Virknē pirmsskolas izglītības iestāžu (pii „Eglīte”, pii „Vāverīte” u.c.) saskaņā ar izglītības iestāžu 

remontdarbu plānu veikta iekšējo ŪK tīklu rekonstrukcija, tualešu un veļas mazgātavas remonti, kā arī 
atjaunotas rotaļu iekārtas teritorijās. 

 Vispārizglītojošās skolās - 1.ģimnāzijā renovēti dabaszinātņu (fizikas, ķīmijas un bioloģijas) kabineti, 

turpinājās 5.un 6.vidusskolas iekšējo ŪK tīklu rekonstrukcija un meiteņu mājturības kabinetu remonti, 

1.pamatskolā veikti mācību kabinetu un 1.klašu remonti, kā arī gaiteņu grīdu segumu nomaiņa Centra 
sākumskolā, 2., 3., 4., 5., 6. vidusskolā. 

 2012.gada jūnijā noslēdzās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Izglītības iestāžu informatizācija 

Ventspils pilsētā”. Tā ietvaros deviņas Ventspils pilsētas izglītības iestādes ir aprīkotas ar 83 
stacionārajiem un 11 portatīvajiem datoriem, kā arī ar 5 multimediju tehnikas komplektiem, iekļaujot 5 
interaktīvās tāfeles, 5 projektorus un 5 digitālās datu kameras. 
Papildus jāatzīmē, ka 2012.gadā tika veikta airēšanas bāzes „Dampeļi” rekonstrukcija. Moderno bāzi būs 
iespēja izmantot arī sporta skolas „Spars” audzēkņiem, nodrošinot kvalitatīvus treniņu apstākļus.  
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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 noteiktas galvenās sadarbības jomas un virzieni. 

Saskaņā ar minēto līgumu, 2012. gadā Ventspils Augstskolas darbības atbalstam no Ventspils 
pašvaldības budžeta tika izlietoti līdzekļi kopsummā Ls 435 977, tai skaitā: 

 Ls 306 785 - Ventspils Augstskolas studiju procesa nodrošināšanai (finansējumus augsta līmeņa 

akadēmiskā personāla nodrošinājumam, doktorantu stipendiju programmai, mācību līdzekļu un grāmatu 
izdošanai, pasākumiem jaunu studentu piesaistes nodrošināšanai un Ventspils Augstskolas rekonstruētā 
3.mācību korpusa telpu labiekārtojumam). 

 kopsummā Ls 107 963 - Ventspils Augstskolas realizētajiem ES fondu projektiem ("Uz Zemes mākslīgo 

pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas" "Informācijas, 
komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide un 
"Programmvadāma (SDR) satelītkomunikācijas modeļa izstrāde"). 

 2012.gadā ar pašvaldības finansiālu atbalstu tika uzsākta „Ventspils Augstskolas Uzņēmējdarbības, 

inovāciju un reģionālās attīstības centra izveide”, kura ietvaros plānots izveidot jaunu Ventspils 
Augstskolas struktūrvienību, ar mērķi veicināt fundamentālās un pielietojamās zinātnes attīstību 
uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības jomās un veikt augstas kvalitātes zinātnisko darbību. 
2012.gadā projektam izlietoti Ls 21 229. 

 

SPORTA PĀRVALDE 

Galvenie notikumi 2012.gadā 

 

 Pašvaldības finansējums novirzīts uz jaunatnes sporta attīstību, nodrošinot sporta nodarbību norisi 
pilsētas sporta bāzēs – basketbola un ledus hallēs, vieglatlētikas manēžā, peldbaseinā, sporta hallē „Pārventa” 
un sporta namā „Centrs”, kā arī dažādu sporta veidu (t.sk. basketbola, futbola, tenisa, daiļslidošanas, hokeja, 
motosporta u.c.) atbalstam un atsevišķiem sporta projektiem un pasākumiem. 

Pilsētā darbojas 33 sporta klubi, kuros iesaistīti 1 631 dalībnieki, tai skaitā iesaistīti 1 161 bērnu un jauniešu, 

ar sporta aktivitātēm nodarbojas Ventspils Tehnikuma audzēkņi (300 jaunieši) un Ventspils Augstskolas 
studenti. 

 Lai veicinātu sporta veidu attīstību, iesaistītu sporta nodarbībās iespējami vairāk bērnu un jauniešu, 
kā arī pilsētā tiktu organizēti interesanti sporta pasākumi, arī 2012. gadā tika izsludināts sporta projektu 
finansēšanas atklātais konkurss - atbalstīti 16 projekti ar kopējo pašvaldības līdzfinansējumu Ls 7 600 
apmērā. 

Lai iesaistītu iedzīvotājus sporta dzīvē, tiek rīkoti pilsētas atklātie pieaugušo un jaunatnes čempionāti kērlingā, 
vieglatlētikā, orientēšanās sportā, novusā, šahā, virves vilkšanā, hokejā, basketbolā un futbolā u. c. sporta 
veidos. 

Ventspils pilsētā 2012.gadā notikuši arī daudzpusīgi sporta pasākumi ar Ventspils pilsētas pašvaldības 
atbalstu: 

 Ventspils Piedzīvojumu parka pusmaratons; 

 Nūjošanas festivāls Piedzīvojumu parkā; 

 Kaitborda sacensības „Kite party”; 

 Baltijas valstu čempionāts orientēšanās sportā; 

 „Ghetto Games” festivāls Ventspilī 

 International Rally Challenge posms Kurzemē; 

 Supermotokrosa sacensības Piedzīvojumu parkā u.c.; 

 Olimpiskā diena, kurā piedalījās vairāk kā 4 000 dalībnieku. 

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

Papildus minētajam jāatzīmē, ka 2012. gadā SIA ”Olimpiskais centrs „Ventspils”” īstenojis vairākus sporta un 
aktīvās atpūtas projektus, ļaujot ventspilniekiem un pilsētas viesiem padarīt saistošākas un atraktīvākas 
sporta aktivitātes, tai skaitā, airēšanas bāzē „Dampeļi” - rekonstruēts laivu angārs, uzbūvēta jauna divstāvu 
servisa ēka, jauna laivu piestātne, labiekārtota teritorija; Piedzīvojumu parkā - rekonstruēta servisa ēka un 
iegādātas jaunas atrakciju iekārtas, kā arī turpinās slēpošanas kalna labiekārtošanas darbi, savukārt, 
Olimpiskā centra „Ventspils” basketbola hallē labiekārtotas ģērbtuves un izstrādāts Ledus halles 
rekonstrukcijas projekts (realizēs 2013.gadā). 

Lai godinātu sportistus par augstiem sasniegumiem sportā, Ventspils pilsētas vārda popularizēšanu Latvijā un 
pasaulē, kā arī pateiktos sporta darbiniekiem par viņu ieguldījumu Ventspils sporta darbā, tika turpināta 
uzsāktā tradīcija – balvas "Gada atzinība sportā 2012" pasniegšana.  
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Galvenie notikumi 2012.gadā 

 Ventspils bibliotēka aktīvi līdzdarbojas Ventspils kultūrpolitikas veidošanā, piedāvājot dažāda žanra 

bezmaksas pasākumus plašam apmeklētāju lokam. Kopumā Ventspils bibliotēkās 2012. gadā organizēti 
114 tematiskie pasākumi, 363 pasākumi bērniem, 237 izstādes, no tām 47 mākslas izstādes, 51 
muzikāli pasākumi un koncerti, kā arī 153 citi kultūras pasākumi. Šos pasākumus kopumā apmeklējuši 
21 505 interesenti (2011.gadā 19  491 interesenti). Arī 2012. gadā Ventspils bibliotēkās interneta un 
datoru izmantošana iedzīvotājiem tika nodrošināta bez maksas. 

 Ventspils bibliotēkās 2012. gadā tika reģistrēti 12 152 lasītāji un 290 764 apmeklējumu reizes, vidēji 

vienam lasītājam izsniegtas 45 grāmatas un audiovizuālie informācijas nesēji. Bibliotēkas 
elektroniskajā katalogā un citos bibliotēkas piedāvātos resursos internetā www.biblioteka.ventspils.lv 
apmeklētāji 2012. gadā veikuši 123 507 meklējumus. 

 2012. gadā Ventspils bibliotēkām ir iegādātas 7 312 jaunas grāmatas, audiovizuālie informācijas nesēji 

(kompaktdiski, video kasetes, DVD u. c.) un periodiskā literatūra par kopējo summu Ls 44 681, kā arī 
saņemts dāvinājums- rakstnieka A. Kolberga privāto periodisko izdevumu kolekcija. Kurā apkopoti 

vērtīgi izdevumi no 19.gs.beigām līdz 20.gs. 30-jiem gadiem. 

 2012.gadā Ventspils bibliotēka organizēja 3 konferences - sadarbībā ar Ventspils Augstskolu konferenci 

„Ventspils paralēle IV. Kultūru kontakti un kultūru krustceļi” un 1.Starptautisko jauno bibliotekāru 
akadēmiju „Globālie bibliotekāri”, kurā piedalījās speciālisti no Eiropas valstīm, Vjetnamas, Indonēzijas, 
Botsvānas, Kolumbijas un ASV, kā arī Kurzemes bibliotekāru konference "Kultūras mantojums digitālā 
vidē.  No idejas līdz lietotājam". 

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

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

 Ventspils Bibliotēka 2012. gadā saņēmusi Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansējumu Ls 6 764 apmērā 

dažādiem projektu īstenošanai. 

 

VENTSPILS  MUZEJS  

 

 Ventspils Muzejs ietver šādas struktūrvienības: Livonijas ordeņa pils, Piejūras brīvdabas muzejs, 
Amatu māja un Herberta Dorbes memoriālais muzejs. Ventspils muzeja finansēšanai 2012. gadā izlietoti 
līdzekļi Ls 1 630 687 apmērā, tai skaitā, pašvaldības budžeta līdzekļi Ls 1 200 733, maksas pakalpojumi 
Ls 307 704 (galvenokārt, biļešu ieņēmumi), valsts finansējums Ls 6 899, ārvalstu finansējums Ls 32 817, 
kredītresursi Ls 82 177 un saņemtie mērķziedojumi un dāvinājumi – Ls 359. 

 

Galvenie notikumi un realizētie investīciju projekti 2012.gadā 

 2012.gada pavasarī tika pabeigta ES fondu projekta „Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī 

rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveide” īstenošana. Projekta ietvaros tika veikta Livonijas 
ordeņa pils nozīmīgāko telpu – kapelas, kapitula zāles, ordeņa brāļu guļamtelpas, ēdamtelpas 
restaurācija, pils un tās kompleksā ietilpstošo ēku fasāžu restaurācija, mūra sētas rekonstrukcija un 
renovācija, kā arī vēl vienas krājuma glabātuves izveide. Paralēli būvniecības darbiem norisinājās arī 
pils 2.stāva ekspozīcijas izveides darbi, kas noslēdzās 2012.gada augustā. Projekta realizācijai 
2012.gadā izlietots finansējums kopumā Ls 600 845 apmērā, bet kopējās projekta izmaksas veido 
Ls 1 151 094, no kuriem Ls 972 276 ir piesaistītie ES fondu līdzekļi. 

 Realizējot sadarbību ar Latvijas Baptistu draudžu savienību, 2012.gada maijā noslēdzās vairāk kā 100 

gadu vecās Lielirbes baptistu baznīcas pārcelšanas darbi no Tārgales pagasta Ventspils novadā uz 
Piejūras brīvdabas muzeju. Namā rekonstruēts vēsturiskais interjers, kas atbilst baznīcas 
iekārtojumam pagājušā gadsimta 20-30-ajos gados, un izveidota ekspozīcija par lūgšanu nama un 
baptisma vēsturi Latvijā. Baznīca kļuvusi par sabiedrisku un kultūras pasākumu norises vietu – tajā 
notikušas laulību ceremonijas, koncerti, pasākumi Eiropas Kultūras mantojuma dienu, Lībiešu kultūras 
dienu un Latvijas Ordeņu brālības salidojuma ietvaros. 2012.gadā projekta realizācijai izlietots 
finansējums Ls 87 531 apmērā. 

 Pašvaldība turpina realizēt Ventspils muzeja Rietumlatvijas vēstures izpētes projektu. 2012.gada 

nogalē tika izdots Ventspils muzeju rakstu 7.sējums, kur ietverti 10 raksti par Ventspils pilsētas un 
novada vēstures dažādiem aspektiem, 7 no tiem sagatavojuši muzeja darbinieki. Krājumā pirmo reizi 
publicēti raksti par senāko senlietu Austrumbaltijā (Lingbi cirvis, ap 10 500. g.pr.Kr., Ventspils muzeja 
krājums), Pasiekstes depozītu, Ventspils latviešu biedrību u.c. tēmām. Savukārt, s 2012.gada 
septembrī Ventspils Muzejs organizēja starptautisku zinātnisko konferenci „Valsts Latvijas rietumos: 
Kurzemes un Zemgales hercogistei – 450”. Konferencē piedalījās pētnieki no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Polijas, tika nolasīti 13 referāti, kas saistījās ar jaunu pētījumu rezultātiem hercogistes 
vēsturē.  
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 Pēc ERAF projekta “Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600 mm šaursliežu dzelzceļa kā 

kultūrvēsturiska objekta attīstība: iekļaušana Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā tūrisma 
apritē” noslēguma kopš 2010.gada Piejūras brīvdabas muzejā veiksmīgi darbojas paplašinātā 
Ventspils šaursliežu dzelzceļa aktīvā ekspozīcija, kuras apmeklētāju skaits turpina pieaugt. 
2012.gadā braucieniem ar Mazbānīti pārdotas vairāk kā 65 tūkstoši biļetes.  

 Vasaras beigās pēc aktīvās tūrisma sezonas uz Čehiju aizgādāts Mazbānītis – 1916.gadā ražotā 

tvaika lokomotīve Ml 631, kur tai par pašvaldības līdzekļiem tiek veikts kapitālais remonts. Vienlaikus 
Ventspils muzeja aktīvajā ekspozīcijā darbu sāka otra gandrīz simtgadīga lokomotīve Ml 611, kura 
pilnībā restaurēta un deponēta no Latvijas Dzelzceļa muzeja. 

 2012. gadā Ventspils muzejā notika daudzu ventspilnieku un pilsētas viesu iecienīti kultūras 

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

 Kopumā Ventspils muzeja struktūrvienības 2012. gadā apmeklējuši 156 419 cilvēki, kas 

salīdzinājumā ar 2011.gadu ir par 11% jeb 15 168 cilvēkiem. Palielinājums galvenokārt saistīts ar 
Livonijas ordeņa pilns jaunās ekspozīcijas atklāšanu. 

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

apmeklētāji 2012.gadā aktīvi izmantojuši iespēju norēķināties par ieejas biļetēm ventos, kopā 
nododot 107 045 ventus, kas naudas izteiksmē veido Ls 1 070,45. 

 

KULTŪRAS CENTRS 

 

 Pašvaldības iestādes „Kultūras centrs” izveides galvenais mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides 
veidošana un uzturēšana Ventspilī, kā arī mākslinieciskās jaunrades veicināšana un nodrošināšana. Kultūras 
centra finansēšanai 2012. gadā kopumā izlietoti Ls 1 163 979, tai skaitā pašvaldības budžeta līdzekļi veido 
Ls 960 677, maksas pakalpojumi Ls 144 645, valsts finansējums Ls 19 264 un saņemtie ziedojumi un 
dāvinājumi Ls 39 394. 

 

Galvenie notikumi 2012.gadā 

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

organizēšanu: „Muzikālā banka” gada aptaujas fināla apbalvošanas ceremonija, konkursa 
“Eirodziesma” nacionālās atlases fināls, Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums, Pārventas svētki, 
Starptautiskie bērnu svētki, Zilā karoga pacelšanas svētki, Latvijas Šlāgeraptaujas fināls, Jūras svētki, 
Pilsētas svētki u.c. Kultūras centra organizēto kultūras pasākumu organizēšanai 2012. gadā kopumā 

izlietoti līdzekļi Ls 595 848 apmērā. 

 Kultūras centrā 2012.gadā darbojās 44 dažāda žanra amatiermākslas kolektīvi, pulcējot 857 

dalībniekus. Centrā notikuši 60 amatiermākslas koncerti un 8 Ventspils amatierteātra izrādes, ko 
apmeklējuši 8 444 skatītāji.   

 Arī 2012.gadā turpinājusies sadarbība valsts aģentūru „Latvijas koncerti” - organizēti 5 klasiskās 

mūzikas koncerti. 

 Kultūras centrā amatiermākslas kolektīvi aktīvi piedalījušies dažādos starptautiska, reģiona un valsts 

nozīmes svētkos un festivālos. Kā nozīmīgākie jāatzīmē:  

 Ventspils sieviešu kora „Venda” dalība Toskānas 4.starptautiskajā koru un orķestru festivālā Itālijā,  

 Ventspils teātra piedalīšanās Latvijas amatierteātru skates „Gada izrāde 2011” finālā Rīgā Dailes 

teātrī, kā arī VII Ziemeļu un Baltijas valstu alianses (NEATA) amatieru teātru festivālā (kā vienīgie 
pārstāvji no Latvijas).  

 Pūtēju orķestris „Ventspils” Paņevežā piedalījās XII Lietuvas starptautiskajā pūtēju orķestru 

čempionātā un ieguva 1.vietu un Balvu par obligātā skaņdarba labāko interpretāciju. 

 Popstudija „Jūras akmentiņi” - Klaipēdā Starptautiskajā konkursā „Pavasara balsis” (ieguva 1.vietu); 

Rīgā Latvijas jauno izpildītāju konkursā „Nāc sadziedāt” Grand Prix (arī solistei Valērijai Čuvizovai 
Grand Prix); Rīgā LTV konkursā „Balss pavēlnieks” jaunākajai grupai – 3.vieta; Rīgā LTV konkursā 
„Balss pavēlnieks” vecākajai grupai - 1.vieta; Vācijā popdziesmu konkursā «Berliner Perle 2012» - 
5.vieta; Maskavā Starptautiskajā konkursā „Katjuša” – Renātam Maksjutovam 3.vieta. 

 2012. gadā Kultūras centrs realizēja projektu konkursu vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra 

mākslas, kino, foto, rakstniecības, vides un citās nozarēs. Kopumā tika iesniegti 45 projekti, no 
kuriem atbalstīti 32 par kopējo summu Ls 19 694. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas 
atpūtas veicināšanas projektu konkursā 2012. gadā tika iesniegti 31 projekti, no kuriem atbalstīti 21 
par kopējo summu Ls 9 614. 
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SIA „KURZEMES  FILHARMONIJA” 

 

Lai attīstītu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu un nodrošinātu to pieejamību Ventspilī un Kurzemes 
reģionā, izveidota kapitālsabiedrība SIA „Kurzemes filharmonija”. Sabiedrība veic teātra nama „Jūras vārti” 
apsaimniekošanu. Deleģēto funkciju izpildei 2012. gadā SIA „Kurzemes filharmonija” piešķirts pašvaldības 
finansējums Ls 512 869 apmērā. 

2012. gadā kapitālsabiedrība turpināja sadarbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, organizējot teātra, 
operas un baleta izrādes, akadēmiskās, kamermūzikas, populārās un laikmetīgās mūzikas koncertus, 
izstādes un citus pasākumus.  

Galvenie notikumi 2012.gadā 

 2012.gadā notikuši 177 pasākumi, kurus apmeklējuši 50 595 apmeklētāji, tai skaitā, 45 teātru 

izrādes un 35 mūzikas koncerti, 23 mākslas izstādes, 16 kino demonstrējumi un 6 kamerkora 
Collegium Vocale Ventspils koncerti, kā arī citi pasākumi, ko aktīvi apmeklē ne tikai ventspilnieki, bet 
arī interesenti no Kurzemes reģiona un Rīgas. 

 

 Nozīmīgākie pasākumi 2012.gadā: 

 akadēmiskajā žanrā baltkrievu pianistu klavierkoncerts Starptautiskā Pianisma zvaigžņu 

festivāla ietvaros, Simfonietta Riga atskaņotais A.Vivaldi darbs „Gadalaiki”, Nacionālā 
simfoniskā orķestra koncerts, kurā uz 14 timpāniem izpildīts komponista Filipa Glāsa 
skaņdarbs;  

 populārajā mūzikā – bijušo grupas Dire Straits dalībnieku koncerts Govju parādes 

noslēgumā Reņķa dārzā, Islandes elektroniskās mūzikas grupas GusGus koncerts,  

 Pasaules mūzikas festivāls „Garšvielas”, kurā piedalījās mūziķi no Madagaskaras, Somijas, 

Vācijas un Latvijas, veidojot pamatu festivāla tālākai attīstībai nākotnē.  

 mākslas projekts „Runā ar mani” (instalāciju veidoja vairāki elementi: publiskajā telpā 

(izstādē) augošs augs, kas aprīkots ar skaļruņiem, dienasgaismas lampām, kā arī ar 
bezvadu tīklu un tīmekļa kameru. Internetā vairāk kā trīs tūkstoši apmeklētāju nosūtīja 
augam savus novēlējumus); 

 Teātra mākslā izvēlētais repertuārs aptvēra visplašāko amplitūdu – no viegla rakstura 

uzvedumiem, piemēram, Nacionālā teātra „Latgola”, līdz nopietnāka satura darbiem, 
piemēram, Liepājas teātra iestudējums „Ragana”. Par nozīmīgāko uzskatāma sadarbība ar 
festivālu „Zelta Maska Latvijā”, kas piedāvā labākos Krievijas profesionālo teātru 
iestudējumus.  

 

 

SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA 

 

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

 

PABALSTI  UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

 Kopumā Ventspils pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem nodrošina 33 dažādus sociālos pabalstus un 11 
sociālos pakalpojumus. Sociālo palīdzību 2012.gadā saņēmuši 12 083 pilsētas iedzīvotāji un šim mērķim 
2012. gadā izlietoti Ls 1 625 343.  
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Būtiskākie pabalstu izdevumi: 

 Pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2012. gadā kopumā izlietoti 

Ls 203 589, t.sk. valsts finansējums Ls 106 011. Pabalstu saņēmuši 1 322 iedzīvotāji, vidēji Ls 25,37 
mēnesī. 

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

iegādes daļējai kompensācijai) 2012. gadā novirzīti Ls 358 616 jeb 22 % no kopējiem pabalstu un 
palīdzības līdzekļiem. 2012.gadā ieviests jauns pabalsta veids daudzbērnu ģimenēm - mājokļa īres 
maksas daļēja kompensēšana no 40% (nepārsniedzot 0,6 Ls/m2) līdz 90% (nepārsniedzot 1,35 Ls/
m2) atkarībā no bērnu skaita ģimenē. 

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

noteiktu ienākumu līmeni izmaksāti pabalsti kopsummā Ls 229 779 apmērā - medikamentu iegādei, 
zobu ārstēšanai un protezēšanai, piemājas teritorijas tīrīšanai, piešķirtas atlaides braukšanai pilsētas 
autobusos, ikmēneša aprūpes pabalsts vientuļajiem pensionāriem, kā arī sadarbībā ar Rīgas 
Samariešu apvienību turpināta mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta „Drošības poga” 

darbība. 

 Pabalstiem ģimenēm, bērniem un bāreņiem 2012.gadā izlietotie līdzekļi Ls 212 956 apmērā (t.sk. 

lielākās pozīcijas Ls 62 515 skolēnu brīvpusdienu apmaksai (464 skolēniem), ēdināšanas izdevumu 
segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem no trūcīgām ģimenēm (50% apmērā no maksājuma) 
un bērniem no maznodrošinātām ģimenēm (25% apmērā no maksājuma) un ēdināšanas izdevumiem 
specializētajās grupās pirmsskolas izglītības iestādēs izlietoti Ls 20 203 (317 bērniem); no 
maznodrošināto jauniešu izglītības atbalsta fonda, kas sniedz materiālu palīdzību maznodrošinātiem 
augstāko un vidējo speciālo izglītības iestāžu dienas nodaļas audzēkņiem, finansiālu atbalstu vidēji Ls 
492 apjomā saņēmuši 64 jaunieši; 290 bāreņiem izmaksāti pabalsti par kopējo summu Ls 25 466; 
Diennakts krīzes centra bērniem un ģimenēm ar bērniem „Paspārne” 2012. gadā palīdzība sniegta 33 
personām). 

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

saņemt siltu ēdienu. 2012. gadā trūcīgajiem iedzīvotājiem izsniegtas 37 619 porcijas jeb vidēji 103 
porcijas dienā. 

 Finansējums Ls 45 485 apmērā novirzīts pakalpojumiem Pieaugušo nakts patversmē (Fabrikas ielā 

2a, Ventspilī), 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 izmazgāt 
drēbes. Ziemas periodā, kad āra temperatūra sasniedz –15◦C, patversme strādā visu diennakti. 
2012. gadā palīdzība sniegta 80 personām. 

Dzīvokļa pabalsti
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22%
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Pabalstiem un palīdzībai izlietoto līdzekļu sadalījums 2012.gadā 

16.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
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 Sadarbībai ar Ventspils nevalstiskajām organizācijām 2012. gadā finansiāla palīdzība Ls 43 627 

apmērā (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”, bērnu un pusaudžu atbalsta centram „Nāc līdzi!” projekta „Dienas centrs bērniem” 
realizācijai). 

 Nodibinājuma „Atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” darbībai- 

aptuveni 20 pilsētas bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes centrā (Atpūtas ielā 16, 
Ventspilī) var saņemt sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pasākumus, kā arī psiholoģisku, 
informējošu un izglītojošu atbalstu. 

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

pirmsskolas izglītības iestādē, medicīnas, sporta un kultūras iestādē, kā arī pieaugušo iedzīvotāju 
nokļūšanai dažādās iestādēs un pasākumos 2012.gadā izmantojušas 425 personas. 

 Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļa un Pārventas filiāle nodrošinājušas palīdzības sniegšanu.  

PANSIONĀTS UN BĒRNU NAMS „SELGA” 

 Pansionātā un bērnu namā „Selga” tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un 
sociālā integrācija 32 bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, kā arī 136 pensionāriem un 
invalīdiem. Iestādes uzturēšanas izdevumiem 2012 gadā izlietoti Ls 631 238. 

 

Realizētie investīciju projekti 

 2012. gadā turpinājās pansionāta un bērnu nama „Selga” infrastruktūras uzlabošanas pasākumi – 
ES projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās, II kārta” 
ietvaros pansionātā un bērnu namā „Selga” tika nosiltināti ēkas pamati un jumts, savukārt no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem tika renovēts virtuves korpuss un ēdamzāle, kura aprīkošana ar jaunām iekārtām un 
inventāru realizēta sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību. Kopumā investīcijām pansionātā un bērnu 
namā „Selga” ieguldīti Ls 306 886, t.sk. valsts finansējums Ls 117 388 un pašvaldības finansējums Ls 189 
498. 

 

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. 
2012. gadā pieņemti 235 lēmumi, pārstāvētas nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu intereses pilsētas un 
apgabala tiesu 80 sēdēs, nodibinātas 14 aizbildnības, apstiprinātas 5 adopcijas, audžuģimenēs ievietoti 12 
bērni. Šobrīd Bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 78 lietas par nepilngadīgo bērnu mantas pārvaldīšanu un 26 
lietas rīcībnespējīgām personām un viņu mantai, likumā paredzētajā kārtībā notiek personu dzīves apstākļu 
apsekošana un aizgādņu rīcības pārbaude, mantas pārvaldībā un dzīves apstākļu un veselības aprūpes 
nodrošināšanā. Bāriņtiesas uzturēšanai 2012. gadā izlietoti Ls 55 129. 
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KOMUNĀLĀ PĀRVALDE 

 

Galvenie notikumi un realizētie projekti 2012.gadā 

 Komunālās saimniecības uzturēšanai un attīstībai Ventspilī 2012. gadā kopumā tika izlietoti 

Ls 8 927 762, tai skaitā, Ventspils pilsētas infrastruktūras attīstības programmas realizācijai izlietoti 
Ls 6 338 306, pilsētas uzturēšanas programmai – Ls 2 099 670, Komunālās pārvaldes uzturēšanai – 
Ls 422 824, bet dažādu pasākumu organizēšanai Ls 66 962.  

 Infrastruktūras programmas objektu realizācijai 2012. gadā tika piesaistīti ārvalstu un valsts budžeta 

līdzekļi Ls 1 802 654 apmērā, kā arī tika izmantoti kredītresursi Ls 2 334 571 apmērā.  

 Atbilstoši Ventspils pilsētas attīstības plāniem 2012. gadā tika plānveidīgi rekonstruēti un izbūvēti 

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

 2012.gadā pabeigta projekta „Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu attīstība Kurzemes 

reģionā – Ventspilī” realizācija, kā rezultātā uzcelta jauna moderna 3-stāvu poliklīnikas ēka (kopējā 
telpu platība 1 955m2) Raiņa ielā 6, Ventspilī. Jāatzīmē, ka jaunā poliklīnikas ēka ir uzbūvēta pēc 
„pasīvās” mājas principiem, nodrošinot minimālus siltuma zudumus tā būtiski samazinot izmaksas 
par siltumenerģiju. 

 Pabeigts arī projekts „Velotūrisma attīstība Ventspils pilsētā”, kā ietvaros tika izbūvēti veloceliņi 

10,17 km garumā, savienojot starptautisko prāmju terminālu ar iecienītiem tūrisma objektiem 
pilsētā: ar Vecpilsētu, ar Ostas promenādi, ar Dienvidu molu, ar Jūrmalas un Piedzīvojumu parkiem, 

t.sk. uzlabojot velobraucēju infrastruktūru un piedāvājot jaunu tūrisma produktu pilsētas viesiem. 

 Turpināta projekta „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta” īstenošana, kā rezultātā kopā ar 

Ventspils pilsētas ūdenssaimniecības programmas ieviešanu plānots rekonstruēt un labiekārtot 78 
ielu posmus un publiskās infrastruktūras objektus (2012.gadā pabeigti 9 ielu posmi). 

 2012.gadā realizēts projekts "Valsts 1.šķiras autoceļa P108 – Zvaigžņu ielas posma rekonstrukcija, 

Ventspilī"”, kā ietvaros rekonstruēta Zvaigžņu iela no Tērauda ielas līdz Pilsētas robežai 2,5 km 
garumā, veicot ielas brauktuves seguma nomaiņu, apvienoto gājēju un veloceliņa izbūvi, gājēju 
drošības barjeru uzstādīšanu, kravas transporta svēršanas laukuma izbūvi, autostāvvietas 
rekonstrukciju un sabiedriskā transporta pieturvietu rekonstrukciju 

 2012. gadā izbūvēti sporta un bērnu rotaļu laukumi iekšpagalmos, veikta veloceliņu izbūve Kuldīgas, 

Saules, Talsu, Riņķa un Lielā prospekta ielās un ietves izbūve Tirgus ielā, ar rotaļu elementiem 
papildināta Bērnu pilsētiņa un bērnu parks „Fantāzija”, izveidots jauns vides objekts „Gotiņa” Lielajā 
laukumā, veikta pludmales labiekārtošana, uzstādītas sabiedriskā transporta pieturvietas un 
informatīvie stendi pilsētā. Kā jauni vides objekts minamas ziedu skulptūras „Gotiņa”. „Bumba”, 
„Margrietiņa ar mārītēm”, papildināta skulptūra „Zaķu ģimene”.  

 2012.gadā pilsētā sabiedriskās vietās uzstādīti 560 velosipēdu statīvi, kā arī veikta soliņu un urnu 

nomaiņa Ventspils pilsētas parkos un skvēros, uzstādītas 22 suņu atkritumu urnas. Veikta lietus 
ūdens izvadu sakārtošana pie Vidumupītes, kā arī sakārtotas meliorācijas sistēmas Doku un Alkšņu 
ielās. Iedzīvotāju un viesu ērtībām uzstādīta jauna automātiskā tualete pie Dienvidu mola. 

 

VIDES  AIZSARDZĪBA 

 

Vides aizsardzības pasākumiem 2012. gadā izlietoti Ls 68 075 (tai skaitā, dabas resursu nodokļa ieņēmumi 
izlietoti Ls 41 000 apmērā). Minētie līdzekļi izmantoti:  

 lielgabarīta atkritumu savākšanai; 

 Ventspils pilsētas pludmales peldūdeņu kontrolei; 

 vides izglītības pasākuma organizēšanai Zilā karoga kustības ietvaros; 

 atbalstam Ekoskolu darbībai; 

 rīcības programmas gaisa kvalitātes uzlabošanai izstrādei; 

 informatīvo materiālu izgatavošanai un izplatīšanai pilsētas iedzīvotājiem; 

 gaisa piesārņojošo vielu datu iegādei; 

 piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanai. 
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 

 

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

2012. gadā šīs iestādes vajadzībām izlietoti Ls 1 056 458.  

Pašvaldības policijā strādā 60 policisti, kuri nodrošina diennakts uzraudzību (izveidotas 4 patruļgrupas).  

Pašvaldības policija arī 2012.gadā turpināja 2009. gadā uzsākto administratīvo pārkāpumu sodu 

liberalizāciju, vēršot uzmanību uz pārkāpumu profilaksi un audzinoša rakstura metodēm attiecībā pret 
pārkāpējiem, kuri savu vainu apzinās. 

Pašvaldības policija ir atbildīga arī par pilsētas pludmales glābšanas dienesta darbu organizēšanu 
peldsezonas laikā, ko 2012.gadā nodrošināja 10 glābēji, kuru rīcībā ir iegādāts atbilstošs moderns 
ekipējums (glābšanas motorlaiva u.c.).  

Sadarbībā ar skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, Valsts policiju, bāriņtiesu un sabiedriskām 
organizācijām no 2011. gada aprīli Pašvaldības policija ir uzsākusi un arī 2012.gadā turpinājusi Nepilngadīgo 
likumpārkāpēju profilaksi pilsētā. 

 

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI (PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE) 

 

Izpildvaras (pašvaldības pārvaldes) funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Ventspils 
pilsētas dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas domes nolikumu, racionāli 
un likumīgi izmantojot pašvaldības rīcībā esošos resursus, 2012. gadā nodrošināja 13 ievēlētie deputāti, 
domes vadība un pašvaldības struktūrvienības.  

Ventspils pilsētas domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2009.gada 6.jūnijā. 2012. gadā 
notikušas 24 Ventspils pilsētas domes sēdes, kurās pieņemti 179 lēmumi. Lēmumu izskatīšanas un 
izvērtēšanas procesā piedalījās 4 pastāvīgās komitejas, 24 komisijas un 2 padomes. 2012. gadā pašvaldības 
pārvaldes darbības nodrošināšanai tika izlietoti Ls 1 607 143. 

 

VESELĪBAS APRŪPE 

 

Ventspils pilsētas pašvaldība ik gadu piešķir līdzfinansējumu kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai 
ventspilniekiem – 2012. gadā piešķirtā dotācija Ls 154 695 apmērā izlietota medicīniskā aprīkojuma un 
mēbeļu iegādei, t.sk. Ls 107 215 SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” un Ls 47 480 pašvaldības 
SIA „Ventspils poliklīnika”- 2012.gada nogalē pabeigtās jaunās poliklīnikas Raiņa ielā 6/8 nodrošināšanai ar 
atbilstošām tehnoloģijām un aprīkojumu. 

 
TŪRISMS 

Tūrisma nozares attīstības veicināšanas dažādiem pasākumus Ventspilī nodrošina un īsteno Ventspils 
Tūrisma centrs (Ventspils Prāmju terminālī Dārza ielā 6), kura darbībai 2012.gadā izlietoti pašvaldības 
līdzekļi Ls 148 628 apmērā. 

Galvenie notikumi un projekti 2012.gadā 

 Izdoti drukātie daudzpusīgi informatīvie materiāli, tai skaitā, galvenie - Ventspils 2013.gada bilžu un 

biznesa kalendārs; Ventspils tūrisma brošūra 2012 (latviešu, krievu, angļu, vācu, zviedru, lietuviešu, 
igauņu un somu valodās); Ventspils tūrisma karte 2012 (latviešu, krievu, angļu un vācu valodās); 
karte „Puķu un strūklaku galvaspilsēta” (latviešu, krievu, angļu un lietuviešu valodās); pastaigu karte 
"Govju parāde Ventspilī"; Ventspils 2012.gada Tūrisma avīze (latviešu, krievu, lietuviešu, igauņu un 
angļu valodās; avīze izplatīta arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas laikrakstos.). 

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

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

 Ventspils popularizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs – „BALTTOUR 2012” Rīgā, „Tourest 2012” 

Tallinā, „Vivattur 2012” Viļņā, „ITB 2012” Berlīnē, „MATKA 2012” Helsinkos, „MIT 2012” Maskavā, 
„TUR 2012” Gēteborgā, „Tourism Profesional Exhibition Atlantica”, Francijā; 

 konkursi: „Ventspils fotoattēlos 2012” un „Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2012.gadā”; 

 2012.gadā, atzīmējot desmito gadadienu Ventspilī notikušajam publiskās mākslas un mecenātisma 

projektam „Govju parāde Ventspils 2002” un veicinot Ventspils publisko tēlu, atpazīstamību un 
tūristu piesaisti, akcija tika organizēta arī 2012.gadā. Pavisam akcijā tiek radīti 24 mākslas darbi – 
gotiņas. To veidošanā piedalījās mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Azerbaidžānas, kā arī 
Ventspils bērni, Ventspils Augstskolas studenti, sportisti un citi zināmi ventspilnieki. Akcijas 
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plānošana un sagatavošana tika uzsākta 2012.gada janvārī, tās atklāšanu iezīmēja publisks 
pasākums Ostas ielas promenādē 30.jūnijā, kuru apmeklēja ap 40 tūkst. interesentu, bet noslēgumu 
- izsole 3.novembrī Ventspils Jaunrades namā. 

 2012.gadā Ventspils pilsētas mārketinga simbols „vents” * un ventu mārketinga kampaņa ieguva 

sešas starptautiskās balvas kā pilsētas mārketinga produkts.  

 Ventu bankas un Ventspils Virtuālās vēstniecības mājas lapa www.visitventspils.com atzīta par gada 

labāko tūrisma mājas lapu.  Ventspils virtuālās vēstniecības www.visitventspils.com septiņi ventu 
pelnīšanas rīki nodrošina ventu aktivitātes dažāda vecuma interesentiem. Ventu pelnīšanā 
iesaistījušies vairāk kā 62 tūkst. cilvēku, Ventspilī ar ventiem var norēķināties 64 tūrisma 
uzņēmumos un tūrisma objektos. Izgatavoti un apritē pieejami sešu veidu "venti" – "5 venti", "10 
venti", "20 venti", "50 venti", "100 venti" un "500 venti". Kopā nodrukāti 23 milj. ventu.  

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

tūrisma objektu apmeklējumam un pakalpojumu saņemšanai. 

 

VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS 

 

 Iestādes izdevumiem un pasākumiem 2012.gadā izlietots finansējums Ls 846 547 apmērā, tai skaitā 

pašvaldības budžeta līdzekļi – Ls 496 991, maksas pakalpojumi – Ls 150 284, kredītlīdzekļi projektu 

realizācijai Ls 119 739, valsts finansējums – Ls 59 919, ārvalstu finansējums – Ls 15 583 un 
ziedojumi un dāvinājumi – Ls 4 031. 

 2012. gadā sniegtas konsultācijas un palīdzība Ventspils pilsētas domes iestādēm un saistītajiem 

uzņēmumiem, tika organizēts datortehnikas un drukas iekārtu iepirkums pašvaldības iestādēm un 
sniegtas konsultācijas pašvaldības komercsabiedrībām. Atrisinātas tehniskas problēmas, kuru 
novēršana iestāžu vai uzņēmumu pašu spēkiem nebija iespējama. 2012. gadā atrisinātas vairāk kā 
900 problēmu, reģistrēti vairāk kā 500 datorlietotāju incidentu pieteikumi. 

 Kopš 2009. gada Ventspils Digitālā centra bilancē ir nodots Ventspils optiskais datu pārraides tīkls, 

kurā pieslēgtas visas Ventspils skolas un lielākā daļa pašvaldības iestāžu, kurām Ventspils Digitālais 
centrs nodrošina centralizētu pieslēgumu Internet tīklam, aizsardzību no vīrusiem, informatīvo 
sistēmu uzturēšanai nepieciešamos serverus, programmatūru, komunikāciju un citu aparatūru. 2012. 
gadā tika turpināts darbs pie optiskā kabeļa darbības zonas paplašināšanas – tika izvietoti Ventspils 
Brīvdabas muzeja un Piejūras kempinga pieslēgumi pilsētas optiskajam datu pārraides tīklam. Vēl 
2012. gadā tika izveidots bezvadu tīkla pārklājums pie vides objektiem – Govs “Matrozis”, Govs 
“Ceļotāja” un Puķu govs. 

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

bibliotēku attīstības projekta ietvaros turpināja apkalpot visas Latvijas 874 publiskās bibliotēkas, 
nodrošinot lietotāju atbalsta funkcijas. Šī projekta īstenošanai 2012. gadā izlietots valsts finansējums 
Ls 19 507 apmērā. 

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

nodrošina skolu darbiniekiem konsultācijas, apmācības un problēmu pieteikumu apstrādi, pārvalda 
datoru, printeru, projektoru, multimediju tāfeļu, digitālo mikroskopu un citu pie datora pieslēdzamu 
ierīču bojājumu noteikšanu un novēršanu.  

 2012.gadā noslēgts līgums ar AS “Lattelecom” par Skolotāju atbalsta centra pakalpojumu 

nodrošināšanu visām valsts vispārizglītojošajām skolām projekta “Izglītības iestāžu informatizācija” 
ietvaros. 2012. gadā Skolotāju atbalsta dienests apstrādājis gandrīz 900 incidentu. 

 2012.gadā tika turpināta projekta "Virtuālas biznesa atbalsta infrastruktūras izveide Baltijas valstīs" 

realizācija, kā ietvaros tiek nodrošināti biznesa atbalsta pakalpojumi Ventspils uzņēmumiem un 
personām, kas vēlas dibināt savu uzņēmumu. Ievērojami paplašināts Ventspils Digitālā centra sniegto 
pakalpojumu klāsts uzņēmējiem, kas tiek sniegti ar interneta starpniecību – konsultācijas ar 
uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, tehniskā atbalsta konsultācijas informācijas tehnoloģiju 
lietošanā un problēmu novēršanā, iespēja uzglabāt un kārtot uzņēmuma lietvedību tiešsaistē un vēl 
citi pakalpojumi. 2012. gadā projekta realizācijai izlietots finansējums Ls 27 380 apmērā. 

 2012. Gadā uzsākti vairāki jauni projekti, tai skaitā, projekts "Inovatīvo risinājumu izmēģinājumu 

centrs" , kā arī, Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts "Multimediju un interaktīvās televīzijas 
izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai". 

 2012. gadā Ventspils Digitālais centrs turpināja veikt arī Ventspils pieaugušo izglītības centra 

funkcijas, apmācot iedzīvotājus moderno tehnoloģiju lietošanā un izstrādājot mācību materiālus. 
Apmācības notikušas gan latviešu, gan krievu valodā. Kursu beidzēji ir gan Ventspils pašvaldības 
darbinieki, medicīnas darbinieki, uzņēmēji un cilvēki ar īpašam vajadzībām (redzes, dzirdes, kustību 
invalīdi), pensionāri, bērni un jaunieši. Kopumā Ventspils Digitālajā centrā 2012. gadā klātienē 
apmācīti vairāk kā 950 cilvēku, no tiem aptuveni 400 Ventspils skolu skolotāju, kas tika apmācīti 
darboties failu un programmatūras koplietošanas vidē, izmantojot mākoņskaitļošanas tehnoloģijas.  
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PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS UN BILANCE 

Informācija par Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo darbību 2012.gadā pieejama Ventspils pilsētas 
pašvaldības 2012.gada konsolidētajā pārskatā, kas sagatavots saskaņā ar LR likumiem „Par grāmatvedību”, 
„Par budžetu un finanšu vadību” un LR Ministru kabineta normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē 
pašvaldību grāmatvedības uzskaiti un gada pārskatu sagatavošanas kārtību. 

Minētais dokuments apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2013.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.96 
(3.pielikums; bez pielikumiem). Pārskatā konsolidēti 10 pašvaldības budžeta iestāžu gada pārskati. 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada konsolidēto pārskatu auditēja auditorfirma SIA „Ernst & Young 
Baltic”, kuru ziņojumā teikts, ka pašvaldības 2012.gada konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un 
patiesu priekšstatu par Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo stāvokli 2012. gada 31. decembrī un par tās 
finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012.gadā (4.pielikums) 

Publiskā pārskata 2.pielikumā pievienota Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance. Bet pilna 
Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada konsolidētā pārskata versija elektroniskā veidā pieejama Valsts 
kases mājas lapā www.kase.gov.lv.  

 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZMAIŅAS 

Ventspils pilsētas pašvaldība nekustamā īpašuma sastāvā uzskaita īpašumā un valdījumā esošo vai 
piekrītošo zemi zem ēkām un būvēm, atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi, visas īpašumā un valdījumā 
esošās ēkas un būves, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir šo ēku un būvju neatņemama 
sastāvdaļa. Bilancē ir atspoguļota Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā zeme ar kopējo zemes 
platību 2 450.8235 ha un kopējo vērtību 2012.gada 31.decembrī Ls 40 074 691 (vērtība 2011.gada 
31.decembrī Ls 40 262 073). Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo ēku un būvju kopējā 
vērtība 2012.gada 31.decembrī veido Ls 194 688 930 (2011.gada 31.decembrī Ls 195 137 177). 

 

PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO UN ASOCIĒTO KAPITĀLSABIEDRĪBU 

KAPITĀLOS 
 
Ventspils pilsētas pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā virs 50 

%) un asociēto (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā no 20 % līdz 50 %) kapitālsabiedrību kapitālos novērtē 

Sabiedrības 

kapitāla daļu 

vērtība

Pašvaldības 

ietekme 

sabiedrībā

Pašvaldības 

kapitāla daļu 

vērtība

Sabiedrības 

kapitāla daļu 

vērtība

Pašvaldības 

ietekme 

sabiedrībā

Pašvaldības 

kapitāla daļu 

vērtība

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Pašvaldības SIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts"
1 865 524 100% 1 865 524 1 801 814 100% 1 801 814

2 Pašvaldības SIA "Ūdeka" 7 643 271 100% 7 643 271 8 055 400 100% 8 055 400

3 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" 8 140 487 100% 8 140 487 7 286 627 100% 7 286 627

4
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie 

īpašumi"
3 282 281 100% 3 282 281 3 286 675 100% 3 286 675

5 SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 2 660 810 98,421% 2 618 796 3 007 176 98,421% 2 959 693

6 Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" 79 058 100% 79 058 82 225 100% 82 225

7 Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" 2 361 319 100% 2 361 319 2 398 969 100% 2 398 969

8 Pašvaldības SIA " Ventspils tirgus" 674 928 100% 674 928 675 562 100% 675 562

9 SIA "Ventspils lidosta" 119 523 100% 119 523 108 838 100% 108 838

10 SIA "Kurzemes filharmonija"* 329193 100% 329 193 332480 100% 332 480

11 SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" 11 592 903 51,243% 5 940 551 11 313 230 51,243% 5 780 346

12 SIA "Vats" 1 809 462 50,002% 904 767 1 829 100 50,002% 914 587

13 SIA "Venttests" 366 546 50,000% 183 273 396 208 50,000% 198 104

14
SIA "Starptautiskā Rakstnieku un 

tulkotāju māja"
2 642 33,333% 881 2 385 33,333% 795

15 Kopā 40 927 947 *** 34 143 852 40 576 689 *** 33 882 115

Nr. Sabiedrības  nosaukums

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz 

2011.gada 31.decembri

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz 

2012.gada 31.decembri

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos 4.tabula 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

http://www.kase.gov.lv
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un norāda saskaņā ar pašu kapitāla metodi, par pamatu izmantojot kapitālsabiedrību auditētajos pārskatos 
norādītos pašu kapitāla datus. 

 
Pašvaldība pārskata gadā LR Uzņēmuma reģistrā veikusi izmaiņas radniecīgo un asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālos:  

 2012.gada 20.decembrī LR Uzņēmuma reģistrā reģistrēta pamatkapitāla palielināšana kapitālsabiedrībā 

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, kuras ietvaros SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” projekta 
„Infrastruktūras attīstība laika periodā no 2011-.2013.gadam” realizācijai Ventspils pilsētas dome veica 
mantisko ieguldījumu Ls 176 000 apmērā, saskaņā ar neatkarīga sertificēta vērtētāja novērtējumu, un 
biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” naudas līdzekļu ieguldījums atbilstoši sastādīja Ls 200 000. 
2012.gadā pašvaldība no radniecīgo kapitālsabiedrībām dividendēs guva Ls 142 486 ieņēmumus, atzīstot 
pašvaldības līdzdalības samazinājumu. 

 

PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS (AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI) 

 
Līdz ar grozījumiem grāmatvedības uzskaitē, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra 

noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 200.2 punktā noteiktajam 
pārskata periodā ir veiktas izmaiņas ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumu uzskaitē, pārnesot iepriekšējos 
periodos saņemtos līdzekļus no rezidentiem ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 
instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai uz īstermiņa nākamo periodu ieņēmumiem atzīšanai 
2013.gada ieņēmumos. 

Pašvaldības kreditoru saistības uz 2012.gada 31.decembrī veido Ls 28 229 184 un salīdzinājumā ar 
2012.gada 1.janvāri to apjoms palielinājies par 12% jeb par Ls 2 985 998 . Kreditoru apmērā nevērtējot 
tajā uzskaitītos nākamo periodu ieņēmumus (ilgtermiņa un īstermiņa daļu), pašvaldības saistības 2012.gadā 
ir samazinājušās par Ls 372 618. Izmaiņas, galvenokārt, saistītas ar dažādu projektu realizāciju, tai skaitā, 
pašvaldībai izmantojot tiesības ņemt ilgtermiņa aizņēmumus - projektu sekmīgai un savlaicīgai realizācijai, 
Ventspils pilsētas pašvaldība 2012.gadā ir palielinājusi ilgtermiņa aizņēmumu apjomus par Ls 1 456 183 
(sk.5.tabulu).  
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Ventspils pilsētas pašvaldības saistības (latos) 

Konta Nr. Debitori un kreditori pa bilances posteņiem
Uz 2012.gada 

31.decembri

Uz 2012.gada 

1.janvāri

1 2 3 4

5000 KREDITORI 28 229 184 25 243 186

5100 Ilgtermiņa saistības 4 587 354 18 871 311

5110 Ilgtermiņas aizņēmumi 2 553 712 1 097 529

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 399 542 16 139 682

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 1 634 100 1 634 100

5200-5900 Īstermiņa saistības 23 641 830 6 371 875

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 328 903 150 563

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 779 814 623 516

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 153 706 385 354

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 753 101 719 700

5500
Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības 

politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem
1 448 924 3 384 056

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 14 439 16 532

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 102 466 110 957

5800 Pārējās īstermiņa saistības 16 294 35 770

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 20 044 183 945 427

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

5.tabula 



 

 

34 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats 

Ventspils pilsētas pašvaldības aizņēmumi (latos) 

palielinājums  

(+)

samazinājums  

(-)

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

2011.g. 147 105 -147 105

2011.g. 242 113 -242 113

2011.g. 204 351 -204 351

2011.g. 102 163 102 163

2012.g. 102 163 -20 431 81 732

2013.g. 81 732 -20 432 61 300

2011.g. 131 052 -14 168 116 884

2012.g. 116 884 -14 169 102 715

2013.g. 102 715 -14 169 88 546

2011.g. 213 672 -133 465 80 207

2012.g. 80 207 -26 735 53 472

2013.g. 53 472 -26 735 26 737

2011.g. 44 477 -44 477

2011.g. 53 684 53 684

2012.g. 53 684 -26 842 26 842

2013.g. 26 842 -26 842

2011.g. 49 462 -49 462

2011.g. 364 856 364 856

2012.g. 364 856 -18 028 346 828

2013.g. 346 828 -47 029 299 799

2011.g. 203 578 -6 027 197 551

2012.g. 197 551 -162 240 35 311

2013.g. 35 311 -15 611 19 700

2011.g. 117 205 -1 492 115 713

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

2013.g. 36 283 1 830 -24 765 13 348

2011.g. 642 811 -642 811

2011.g.

2012.g. 370 462 370 462

2013.g. 370 462 1 459 883 -1 031 413 798 932

2011.g. 10 024 10 024

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

2013.g. 864 849 -187 929 676 920

2011.g. 338 623 -199 908 138 715

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

2013.g. 26 993 -13 500 13 493

2011.g. 68 295 68 295

2012.g. 68 295 204 692 -272 987

2012.g. 438 946 -297 691 141 255

2013.g. 141 255 47 315 -129 036 59 534

2012.g. 227 190 227 190

2013.g. 227 190 -33 500 193 690

2012.g. 583 699 -107 376 476 323

2013.g. 476 323 -376 080 100 243

2012.g. 87 684 87 684

2013.g. 87 684 117 248 -115 000 89 932

2012.g. 4 676 4 676

2013.g. 4 676 188 290 -111 586 81 380

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

2012.g. 1 248 092 3 202 622 -1 568 099 2 882 615

2013.g. 2 882 615 1 814 566 -2 173 627 2 523 554

192 73621 Valsts kase Inovatīvo risinājumu izmēģinājumu centrs 22.11.2012. 20.11.2022. LVL

973 796

20 Valsts kase

Multimediju un interaktīvās televīzijas 

izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes 

un efektivitātes uzlabošanai

24.08.2012. 20.08.2022. LVL 220 287

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

posma rekonstrukcija Ventspilī
10.07.2012. 20.07.2022. LVL

514 001

18 Valsts kase
Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu 

investīciju projekts
22.06.2012. 20.06.2022. 261 300

17 Valsts kase
Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošana, II kārta
02.04.2012. 20.03.2022. LVL

EUR

Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600mm 

šaursliežu dzelzceļa, kā kultūrvēsturiska objekta 

attīstība: iekļaušana Ventspils transporta 

struktūrā un starptautiskā tūrisma apritē

6

02.11.2009

Ventspils pašvaldības izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošana

LVL

22

13

Kopā

20.07.2025Valsts kase Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta

14

Valsts kase 28.03.2011 20.03.2021.

EUR

20.12.2016

20.12.2014.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās

15.04.2010.

10.08.2009

07.12.2009

20.03.2020

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 

būvniecība, Kuldīgas ielā 134, Ventspilī

Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, I kārta

3 Valsts kase
Ventspils pilsētas vēsturiskā centra 

atjaunošana tūrisma attīstībai
10.08.2009 350 916

2 Valsts kase

Kvalitatīvas dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana Ventspils 

pilsētā

13.11.2009 20.09.2019 276 968EUR

301 858

EUR

Valsts kase

# Aizdevējs Mērķis

1 Valsts kase 1 642 242

20.09.2019 EUR 221 185

20.09.2019

8 Valsts kase

614 158

Valsts kase

Inovatīvas, interaktīvas multimediju mācību 

programmas izstrāde Latvijas vispārizglītojošām 

skolām

530 301

12

5 Valsts kase

7

4

Valsts kase

Valsts kase9

EUR

Valūta

Aizņēmuma 

līguma summa 

uz 01.01.2013.

164 064

EUR

EUR

EUR

381 242

20.09.2019

Pārskata perioda 

beigās 

Darījumi (+,-)

131 052

20.05.2019

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

09.10.2009 EUR

301 073

20.03.2020 EUR

Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas zinātņu 

izglītības kvalitātes paaugstināšana

Gads
Pārskata 

perioda sākumā

Atmaksas 

termiņš 

20.12.2013.

09.10.2009

13.11.2009

20.03.202011 Valsts kase

Valsts kase

470 144

10 Valsts kase 15.04.2010 20.03.2020 EUR

Jaunrades nama attīstības projekts

Virtuālas biznesa atbalsta infrastruktūras 

izveide Baltijas valstīs

15.04.2010

15.04.2010

1 302 374

Eiropas starptautiskās maģistrāles (E22) un 

valsts galvenā autoceļa (A10) ielu posmu 

rekonstrukcija Ventspilī

21.04.2010 20.03.2020 EUR 2 704 377

LVL 3 903 27505.08.2010

LVL

Valsts kase
Ambulatorā veselības aprūpes pakalpojumu 

attīstība Kurzemes reģionā – Ventspilī 
14.02.2011 20.01.2021. LVL

851 985

277 76016

Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī 

rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas 

izveide

15

Valsts kase Velotūrisma attīstība Ventspils pilsētā 26.05.2011. 20.05.2021. LVL

6.tabula 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
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Ventspils pilsētas pašvaldības galvojumi (latos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011.g. 698 163 624 672

2012.g. 624 672 551 181

2013.g. 551 181 477 690

2011.g. 3 134 858 2 849 871

2012.g. 2 849 871 2 564 884

2013.g. 2 564 884 2 279 897

2011.g. 1 593 661 1 501 661

2012.g. 1 501 661 1 409 661

2013.g. 1 409 661 1 317 661

2011.g. 1 950 032 1 504 019

2012.g. 1 504 019

2013.g.

2011.g. 7 376 714 6 480 223

2012.g. 6 480 223 4 525 726

2013.g. 4 525 726 4 075 248

5 Kopā

1
Pašvaldības SIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts"

Cieto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Ventspils 

reģionā

23.12.2002. 05.03.2020.

2

Atmaksas 

termiņš

28.12.2002. 05.05.2021.

24.05.2006. 05.12.2023.

Neatmaksātā 

pamatsumma , 

kurai nav 

iestājies 

maksāšanas 

termiņš (pārskata 

perioda sākumā)

# Aizņēmējs Mērķis

Līguma 

parakstīšanas 

datums

Gads

Pamatsumma 

pārskata perioda 

beigās 

9 244 760

4

3 1 685 661

10.11.2008. 20.04.2014.

Galvojuma 

summa 

Pašvaldības SIA "Ūdeka"

Ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas pakalpojumu 

attīstība Ventspilī

4 559 792

1 049 275

1 950 032

Pašvaldības SIA "Ūdeka"

Pašvaldības SIA "Ūdeka"

Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II kārta

Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspilī, II kārta

7.tabula 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Pašvaldības attīstības programmas īstenošana 

2010.gadā uzsākta Ventspils pilsētas attīstības virzienu līdz 2020.gadam noteikšana un Ventspils 
pilsētas attīstības programmas 2007.-2013.gadam aktualizācija. 2011.gada 14.marta līdz 26.aprīlim notika 
Ventspils pilsētas attīstības virzienu līdz 2020.gadam un aktualizētas Ventspils pilsētas attīstības 
programmas 2007.-2013.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. Ventspils pilsētas dome 2011.gada 
17.jūnijā apstiprināja Ventspils pilsētas attīstības plānošanas dokumentu „Ventspils pilsētas attīstības 
virzieni līdz 2020.gadam un aktualizēta Ventspils pilsētas attīstības programma 2007.-2013.gadam”. 
Balstoties uz esošās situācijas analīzi, attīstības dokumenta stratēģiskajā daļā noteikta pilsētas nākotnes 
vīzija, definēts virsmērķis un mērķi, mērķu sasniegšanai noteikti rīcības virzieni, kas katrs sīkāk aprakstīts, 
norādot sagaidāmos rezultātus, noteiktos uzdevumus un pasākumus uzdevumu ietvaros. Veicamie pasākumi 
apkopoti rīcības plānā, bet tuvāko gadu investīciju projekti ir iekļauti investīciju plānā, kas ik gadu ir 
aktualizējams.  

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

Ventspils pilsētas dome 2012.gada jūlijā apstiprināja pirmo uzraudzības pārskatu par Ventspils 
pilsētas attīstības virzienu līdz 2020.gadam un Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.-2013.gadam 
īstenošanu 2011.gadā. Uzraudzības pārskats tiek publicēts Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā 
www.ventspils.lv, sadaļas „Pārvalde” apakšsadaļā „Publiskie dokumenti”. 

Ventspils pilsētas dome 2013.gada maijā plāno apstiprināt uzraudzības pārskatu par Ventspils pilsētas 
attīstības virzienu līdz 2020.gadam un Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.-2013.gadam 
īstenošanu 2012.gadā. Uzraudzības pārskats tiks publicēts Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā 
www.ventspils.lv, sadaļas „Pārvalde” apakšsadaļā „Publiskie dokumenti”. 
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Teritorijas plānojuma īstenošana  

 

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

 

 Ar Ventspils pilsētas domes 2011.gada 25.marta lēmumu Nr.46 (protokols Nr.5;6§) „Par Ventspils pilsētas 

teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai” ir nodots 
sabiedriskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai Ventspils pilsētas Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) 
grozījumu 1.redakcijas materiāls. 

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

teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18 „Ventspils 

pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” izdošanu” ir apstiprināts Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006.-2018.) ar 

grozījumiem un izdoti Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.18. 

 
Sabiedrības informēšana: 
 

 Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedriskās 

apspriešana notika no 2011.gada 11.aprīļa līdz 2011.gada 22.maijam, bet sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme ar fiziskām un juridiskām personām, detālplānojuma izstrādātājiem un Ventspils pilsētas domes 
atbildīgajām amatpersonām tika organizēta 2011.gada 28.aprīlī. 

 Atkārtota Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) grozījumu 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana tika organizēta 

no 2012.gada 18..jūnija līdz 2012.gada 9.jūlijam, kuras laikā iedzīvotāji un institūcijas tika nodrošinātas ar 
iespēju iepazīties ar apstiprināto Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem galīgo 
redakciju un paust viedokli par to.   

 
Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem izstrādes laikā iedzīvotāji par tiem tika informēti gan 

vietējā laikrakstā „Ventas Balss”, gan oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, gan Ventspils portālā (http://

www.ventspils.lv/). Teritorijas plānojuma (2006.-2018.) ar grozījumiem Darba uzdevumā norādītajām 

institūcijām, tika pieprasīti nosacījumi un atzinumi, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām nosūtīti 

paziņojumi par plānošanas dokumenta pieņemšanu. 

 
Izstrādātie detālplānojumi un sabiedrības informēšana:  

Nekustamajam īpašumam Celtnieku ielā 21, Ventspilī. 
 
Detālplānojums apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 9.novembra lēmumu Nr.161 (protokols Nr.21;7§) 
un ir izdots kā Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.23. 
Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2012.gada 29.februāra līdz 2012.gada 21.martam, bet sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme ar fiziskām un juridiskām personām, detālplānojuma izstrādātājiem un Ventspils pilsētas 
domes atbildīgajām amatpersonām tika organizēta 2012.gada 15.martā. 
 
Nekustamajam īpašumam Bangu ielā 12B, Ventspilī 

 
Detālplānojums ir apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2013.gada 22.marta lēmumu Nr.57 (protokols Nr.4;14§). 
Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2012.gada 2.jūlija līdz 2012.gada 23.jūlijam, bet sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme ar fiziskām un juridiskām personām, detālplānojuma izstrādātājiem un Ventspils pilsētas 
domes atbildīgajām amatpersonām tika organizēta 2012.gada 12.jūlijā. 

Detālplānojumu izstrādes laikā, detālplānojuma izstrādē iesaistītām valsts un pašvaldības institūcijām tika 

pieprasīti nosacījumi un atzinumi, t.sk. nepieciešamā informācija. Iedzīvotāji tika informēti gan vietējā laikrakstā 

„Ventas Balss”, gan oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, gan Ventspils portālā (http://www.ventspils.lv/) par 

detālplānojumu izstrādes uzsākšanu, par detālplānojumu projektu iepazīšanās iespējām, par pašvaldības 

organizētajām publiskām apspriešanām, pieņemšanas laikiem un dokumentu apstiprināšanu. 

 

 

http://www.ventspils.lv/
http://www.ventspils.lv/
http://www.ventspils.lv/
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Izstrādes procesā esošie detālplānojumi: 

Ventspils pilsētas Staldzenes apbūves teritorijas daļai  
 

 Ar Ventspils pilsētas domes 2010.gada 21.septembra lēmumu Nr. 206 (protokols Nr.18;15§) „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils pilsētas Staldzenes teritorijas daļai” uzsākta 
detālplānojuma izstrāde. 

 Ar Ventspils pilsētas domes 2011.gada 2.decembra lēmumu Nr.163 (protokols Nr.18; 3§) „Par Ventspils 

pilsētas Staldzenes teritorijas daļas detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un 
atzinuma saņemšanai” detālplānojuma 1.redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 Sabiedriskā apspriešana notikusi no 2012.gada 3.janvāra līdz 2012.gada 3.februārim, bet sabiedriskās 

apspriešanas sanāksme ar fiziskām un juridiskām personām, detālplānojuma izstrādātājiem un Ventspils 
pilsētas domes atbildīgajām amatpersonām tika organizēta 2012.gada 19.janvārī. 

 Detālplānojuma izstrādē iesaistītām valsts un pašvaldības institūcijām tika pieprasīti nosacījumi, t.sk. 

informācija un materiāli, kas nepieciešama plānojot šo teritoriju. Iedzīvotāji tika informēti gan vietējā laikrakstā 
„Ventas Balss”, gan oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, gan Ventspils portālā (http://www.ventspils.lv/) 
par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, par detālplānojumu projektu iepazīšanās iespējām, par pašvaldības 
organizētajām publiskām apspriešanām, pieņemšanas laikiem. 

 
 

Nekustamajam īpašumam Bangu ielā 12A, Ventspilī  
 
Ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija lēmumu Nr. 83 (protokols Nr.11;9§) „Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Bangu ielā 12A, Ventspilī” uzsākta detālplānojuma izstrāde. 
Šobrīd notiek detālplānojuma 1.redakcijas izstrāde. 
 
Nekustamajam īpašumam Latgales ielā 12, Ventspilī  
 
Ar Ventspils pilsētas domes 2011.gada 11.novembra lēmumu Nr. 149 (protokols Nr.17;7§) „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Latgales ielā 12, Ventspilī” uzsākta 
detālplānojuma izstrāde. Šobrīd notiek detālplānojuma 1.redakcijas izstrāde. 
 
2013.gadā tiek plānoti sekojoši pasākumi pašvaldības Teritorijas plānojuma īstenošanai: 

 Turpināsies darbs pie detālplānojuma Ventspils pilsētas Staldzenes teritorijas daļai ~ 40 ha platībā 
apstiprināšanas, detālplānojuma Bangu ielā 12A, Ventspilī izstrādes, detālplānojuma Latgales ielā 12, Ventspilī 
izstrādes.  

 Tiks izstrādāts detālplānojums nekustamam īpašumam  P.Stradiņa ielā 17A, Ventspilī. 

 Atbilstoši Ventspils pilsētas teritorijas plānojumam (2006.-2018.) ar grozījumiem, tiks pabeigts darbs pie 
jaunas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) pārlūkprogrammas izstrādes un ieviešanas. 

Strādājot pie Teritorijas plānojuma un detālplānojumu izstrādes, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, pašvaldība nodrošina jebkuram interesentam iespēju iepazīties un piedalīties pilsētas attīstības plānošanas 

procesos, sniedzot nepieciešamo informāciju masu medijos, vēstuļu formā, gan organizējot sabiedriskās apspriešanas 

un konsultējot apmeklētājus personīgi. 

 

PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA INVESTĪCIJU PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ 

Viens no tautsaimniecības attīstību galvenajiem raksturotājiem ir investīciju apjoms valstī kopumā un 
konkrētajā pašvaldībā. Lai raksturotu saimnieciskās darbības intensitāti, uzņēmējdarbības aktivitāti un 
materiāli tehnisko nodrošinājumu, nozīmīgs rādītājs ir investīcijas, kuras pašvaldība piesaista, realizējot 
Eiropas Savienības (ES) fondu, programmu un citu ārējo finanšu instrumentu finansētus projektus, 
nodrošinot pašvaldības un uzņēmumu līdzfinansējumu pilsētas infrastruktūras attīstībā. Plānojot un 
realizējot investīciju projektus, tiek aptvertas dažādas tautsaimniecības nozares, sekmējot ekonomiskās 
darbības, pašvaldības teritoriju, mājokļu apsaimniekošanas, sporta, kultūras, izglītības, veselības un sociālās 
aizsardzības attīstību.  

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

Lai interesenti un 2012.gada publiskā pārskata lasītāji iegūtu vispusīgu un pilnu priekšstatu par 
Ventspils pilsētā realizētajām publiskajām investīcijām un sadarbības projektiem (to apjomu, finanšu 
avotiem), pārskatā ir ietverta informācija par projektiem, ko īsteno pašvaldības iestādes un 

http://www.ventspils.lv/
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kapitālsabiedrības, kā arī Ventspils Brīvostas pārvalde un 2 valsts institūcijas – Ventspils Augstskola un 
Ventspils Tehnikums. 

Minētās struktūrvienības 2011. un 2012.gadā īstenojušas un 2013.gadā turpina īstenot projektus 
kopumā par vairāk kā 113 miljoniem latu, tai skaitā, 2011. gadā apgūti 25 miljoni latu, 2012.gadā – 31,7 
miljoni latu, savukārt 2013.gadā plānots apgūt 56,5 miljonus latu. Detalizēta informācija par 2011., 2012. 
un 2013.gadā īstenotajiem projektiem un apgūto finansējumu aplūkojama pārskata 5.pielikumā. 

Pie nozīmīgākajiem pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem šajā periodā jāmin 2012.gadā 
atjaunotās kultūras mantojuma Livonijas ordeņa pils kompleksa 2.stāva nozīmīgākās telpas – kapela, 
kapitula zāle, ordeņa brāļu guļamtelpa, ēdamtelpa ar laikmetam atbilstošu digitālo ekspozīciju. 

Būtisks ieguldījums ventspilnieku, Ventspils novada iedzīvotāju un visa Kurzemes reģiona iedzīvotāju 
veselības pakalpojumu pieejamībā un to kvalitātes uzlabošanā ir 2013.gada pašā sākumā atklātā 
jaunuzbūvētā poliklīnika.  

Savukārt, stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti pilsētā un reģionā būtiski uzlabos SIA 
„Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” īstenotais infrastruktūras uzlabošanas projekts, kura I kārta tika 
pabeigta 2012.gada novembrī, bet II kārta turpināsies līdz 2014.gadam. Projekta I kārtas ietvaros laikā tika 
veikta slimnīcas nodaļu rekonstrukcija un mūsdienu prasībām aprīkotas tādas nodaļas kā bērnu nodaļa, 
ginekoloģijas, oftalmoloģijas un otorinolaringoloģijas nodaļa, kā arī izveidota sterilizācijas un asins 
sagatavošanas nodaļa un uzbūvētas jaunas telpas patoloģiskās anatomijas nodaļai. 2012.gadā paplašināta 
un moderni pārbūvēta reanimācijas nodaļa, bet par pašvaldības līdzekļiem iegādāts jauns medicīniskais 
aprīkojums. 

Tāpat tiek veikts nopietns darbs pie pilsētas daudzdzīvokļu namu un publisko ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanas. Kopš 2009.gada pašvaldība ir veikusi kompleksus energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus 16 Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot divus projektus, kā rezultātā ir 
piesaistīti gan ES fondu līdzekļi, gan valsts budžeta un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi. 

Pašvaldība sadarbībā ar Ventspils Brīvostas pārvaldi un pašvaldības SIA «Ūdeka» turpinājusi 
kompleksu un vērienīgu ielu infrastruktūras un ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu – pārskata 
gadā turpinājās tādu vērienīgu projektu īstenošana kā „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta” un 
„Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī III kārta” (SIA «Ūdeka»), kā arī Ventspils brīvostas pārvaldes īstenotie 
projekti „Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” un 
„Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība”. Jāmin, ka 2012.gadā tika pabeigta divus gadus ilgušā 
veloceliņu attīstības projekta īstenošana, ievērojami paplašinot veloceliņu tīklu pilsētā (veloceliņu kopgarums  
pilsētā 2012.gada beigās veido apt.38 km), tādējādi veicinot velotūrisma attīstību un radot pievienoto 
vērtību gan tūrisma piedāvājumam. 

Siltumenerģijas patērētājiem ļoti nozīmīgs ir pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2011.gadā 
uzsāktais projekts „Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumavotu Ventspilī, Brīvības ielā 38 un 
Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo - biomasu (koksni)”. Projekta īstenošanai piesaistīts 
ES fondu finansējums 6 milj.latu apmērā un tā ietvaros 2013.gada vasarā tiks pabeigta katlumājas 
rekonstrukcija pilsētas kreisajā krastā (Brīvības ielā 38), bet 2013.gada beigās – plānots pabeigt Pārventas 
katlumājas pārbūvi. Projekta īstenošanas rezultātā plānots, ka Ventspilī no jaunās apkures sezonas 
(2013.gada rudenī) tiks samazināti siltuma tarifi. 

Atkritumu apsaimniekošanas jomā SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” poligonā „Pentuļi” 
2012.gada beigās tika faktiski pabeigti divi atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pilnveidošanas 
projekti. Piesaistot ES fondu finansējumu 3.3 milj.latu apmērā, izveidots atkritumu mehāniskās 
priekšapstrādes centrs, kā arī atkritumu glabāšanas laikā radušās biogāzes savākšanas sistēma ar 
sadedzināšanas lāpu. Jāatzīmē, ka pēc veiktajiem modernizēšanas darbiem, atkritumu poligonā „Pentuļi” 
šobrīd ir izveidota viena no modernākajām atkritumu pārstrādes sistēmām Eiropā. 

Kā būtisks Ventspils pilsētas centrālās daļas infrastruktūras attīstības projekts minams Lielā 
laukuma rekonstrukcija, kura ietvaros 2013.gada vasarā tiks uzsākti vērienīgi būvniecības darbi un, 
projektam noslēdzoties, ventspilnieki un ikviens Ventspils viesis varēs baudīt jaunas strūklakas „sniegumu” 
un labiekārtotas teritorijas priekšrocības. 

Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekta, 
kura īstenošana ir uzsākta 2013.gada pavasarī, ietvaros tiks rekonstruēta Ventspils Tehnikuma vēsturiskā 
ēka, audzēkņi blakus savai jaunajai izglītības iestādei iegūs arī jaunu, mūsdienīgu dienesta viesnīcu, kā arī 

mūsdienu prasībām atbilstošas mācību telpas (jaunas iekārtas), nodrošinot audzēkņu iegūtās izglītības 
Eiropas līmeņa konkurētspēju. 

Augstākās izglītības jomā jāatzīmē arī Ventspils augstskolas īstenotais vērienīgais investīciju 
projekts «Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra 
izveide», kurā kā projekta partneri darbojas arī  Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas 
Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts. Projekta ietvaros 
līdz 2014.gadam plānots modernizēt Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centra radioteleskopu 
kompleksu (Ventspils novada Irbenē) ar mērķi izveidot modernu kosmisko datu apstrādes centru. Kopējās 
projekta izmaksas 2011.-2014.gados plānotas 11,163 milj. latu, tai skaitā, VeA – 4,8 milj. latu. Pašvaldība 
nodrošina šī projekta vadības izmaksas. 
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Plānotie pašvaldības investīciju projekti turpinās līdzšinējos gados iesākto pilsētas attīstības un 
veidošanas darbu: tie paredz apjomīgus infrastruktūras uzlabojumus, ieguldījumus izglītībā, kultūrā, sociālo 
un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanā.  

 

PERSONĀLS, VEIKTIE PASĀKUMI PERSONĀLA VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 

 

Kā viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem kvalitatīva darba izpildei  un pašvaldībai nodoto 
autonomo un deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildei ir kvalificēts, zinošs un motivēts darbinieks 
ar augstu atbildību pret darāmo darbu. Sakārtota, droša un draudzīga vide Ventspils pilsētas iedzīvotājiem 
un pilsētas viesiem ir Ventspils pilsētas pašvaldības vadības un darbinieku darba rezultāts.  

Profesionāla vietējās pārvaldes cilvēkresursu apmācība ir viens no instrumentiem, kas sekmē darba 
ieguldījumu Ventspils pilsētas attīstībā un stratēģijas īstenošanā, ka arī kalpo kā motivējošs faktors 
jaunradei un sabiedrībai nozīmīgu attīstības jautājumu risināšanai. 2012.gadā Ventspils pilsētas pašvaldības 
struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem tika dota iespēja pilnveidot savas zināšanas un paaugstināt savu 
kvalifikāciju, apmeklējot kursus, seminārus, konferences. Šādi profesionālie un intelektuālie izglītošanās 
resursi būtiski ietekmē attiecīgā nodarbinātā profesionālo izaugsmi, kā veicina problēmjautājumu 
racionālāku un veiksmīgāku risinājumu rašanu un uzlabo darba rezultātus un veicina novatorisku ideju 
rašanos Ventspils pilsētas iedzīvotājiem svarīgu jautājumu īstenošanai. Ventspils pilsētas pašvaldības 
produktīvās un kvalitatīvās darbības pamatā ir augsti profesionālas darbinieku komandas veidošana, 
regulāra personāla kvalifikācijas paaugstināšana, investīcijas personāla izaugsmē un karjeras virzībā, kā arī 
personāla motivēšana.  

Ventspils pašvaldība ik gadu dod iespēju vairākiem desmitiem studentu, obligātās prakses ietvaros, 
apgūt praktiskās iemaņas ekonomikā, finansēs, tulkošanas  un citos darbos, tādējādi sniedzot lielisku 
pieredzi un izpratni par faktiskajiem darba pienākumiem, iegūt nepieciešamās zināšanas un iepazīt darba 
dinamiku, tā veicinot studentu interesi par nākotnes darba iespējām Ventspils pašvaldībā. Ik gadu pēc 
studiju beigšanas jaunajiem speciālistiem tiek dota iespēja sākt savas darba gaitas un veidot karjeru tieši 
kādā no Ventspils pašvaldības iestādēm vai kapitālsabiedrībām, sniedzot vislabāko darba pieredzes bāzi 
veiksmīgai karjeras turpināšanai, gan pašvaldības institūciju ietvaros, gan privātajā sektorā.  

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmērs tiek noteikts, 
klasificējot amatus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam 
un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kurai noteikts maksimālais mēnešalgas apmērs, kā arī 
amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu.  

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbinātās personas turpina savu prasmju un 
zināšanu pilnveidošanu studējot augstākajās mācību iestādēs, kā arī iegūstot otru augstāko izglītību un 
zinātniskos grādus.  Zemāk redzams darbinieku sadalījums pēc dzimuma un izglītības. 

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs 2012.gadā bija apstiprinātas vidēji 818 amatu vienības 
un 839 pedagoģiskās likmes. Savukārt, faktiskais vidējais Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs 
nodarbināto personu skaits 2012.gadā bija 1 527. 

Zemāk attēlotajā grafikā atspoguļots Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla 
sadalījums pēc dzimuma un vecuma uz 2012.gada 31.decembri:  
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Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums pēc dzimuma un vecuma   
2012.gadā  

17.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  

Kā secināms uzrādītās informācijas, lielākā daļa, aptuveni 28% no kopējā Ventspils pilsētas 
pašvaldības budžeta iestādēs nodarbināto personu skaita, ir vecumā no 45 gadiem līdz 54 gadiem, savukārt 
aptuveni 84% no kopējā darbinieku skaita ir sievietes. Savukārt, zemāk attēlotajā diagrammā 2012.gadā 
Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbināto lielākā daļa (63%) ir ieguvusi augstāko izglītību: 

līdz 24 gadiem no 25-34 gadiem no 35-44 gadiem no 45-54 gadiem
no 55 līdz 64

gadiem
no 65 gadiem Kopā

Vīrieši 22 55 61 65 52 17 272

Sievietes 35 206 315 380 256 50 1242
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Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums pēc dzimuma un vecuma 
2012.gadā  

18.att. 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa  

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Ventspils pilsētas domei ir svarīgi, lai ventspilnieki saņemtu skaidru un saprotamu informāciju par 
pašvaldības darbu, kā arī lai visiem ventspilniekiem būtu iespējams piedalīties savas pilsētas veidošanā 
un lēmumu pieņemšanā.  
 
Atgriezeniskās saites veidošana ar iedzīvotājiem 
 
Saziņai ar iedzīvotājiem un informācijas sniegšanai pašvaldība izmanto dažādas metodes. 
Ventspils pilsētā darbojas vairāki mehānismi atgriezeniskās saites veidošanai ar iedzīvotājiem, ar kuru 
palīdzību iedzīvotāji var iesniegt savus priekšlikumus vai sūdzības, kā arī uzdot jautājumus pašvaldības 
speciālistiem: 

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

diennakts laikā. 2012. gadā «karstajā telefonā» saņemti 144 zvani; 

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

vietās pilsētā izvietotajās domes pastkastēs. 2011.gadā domes pastkastēs saņemti 17 
jautājumi; 

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

iespējams paust viedokli un uzdot jautājumus. 2012.gadā ar laikraksta „Ventas Balss” starpniecību 
sev interesējošos jautājumus pašvaldībai uzdevuši 1100 ventspilnieki; 

 Ventspils portālā ir izveidota īpaša sadaļa «Vaicā iedzīvotāji, atbild dome», kurā ikviens var 

uzdot interesējošo jautājumu un vidēji 1-2 dienu laikā saņemt pašvaldības speciālistu atbildes. 
2012.gada laikā šajā sadaļā uzdoti 1424 jautājumi. 

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

Ventspils pilsētas domes vadība. Kopumā 2012.gadā notikušas 39 video atbilžu sesijas, kurās 
atbildēti 424 jautājumi; 
Pašvaldības speciālisti seko līdzi un atbild uz laikraksta «Ventas Balss» uzturētajā portālā 
www.ventasbalss.lv paustajiem viedokļiem un uzdotajiem jautājumiem; 

 Ikvienam iespējams sazināties ar pašvaldību arī elektroniski, atsūtot iesniegumu vai 

jautājumu uz e-pastu; 

 Ventspils portālā un citos vietējos plašsaziņas līdzekļos regulāri tiek izsludinātas iedzīvotāju 

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

http://www.ventasbalss.lv
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 Ik nedēļu noteiktos laikos iespējams nokļūt uz iedzīvotāju pieņemšanu pie pašvaldības vadības. 

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

patēriņu pašvaldības pakalpojumu saņemšanā, vienkāršojot un atvieglojot lietu kārtošanas procedūru, 
darbojies Iedzīvotāju informācijas centrs. Iedzīvotāju informācijas centrā 2011. gadā personīgi un 
telefoniski vērsušies 6003 apmeklētāji, rakstisko un elektroniski saņemto iesniegumu skaits – 37. 
2012.gadā pašvaldība un tās struktūrvienības izvērsušas aktīvu komunikāciju ar iedzīvotājiem un 
pilsētas viesiem sociālajos portālos www.draugiem.lv , www.twitter.com un www.facebook.com , kur arī 
iespējams uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. 

Visi iedzīvotāju iesniegtie jautājumi, ierosinājumi un sūdzības tiek reģistrēti. Atbildīgās pašvaldības 

amatpersonas sagatavo atbildes, kuras publicē portālā www.ventspils.lv , kā arī laikrakstā «Ventas Balss». 

 

Iedzīvotāju informēšana 
 
Lai iedzīvotāji saņemtu izvērstu un daudzpusīgu informāciju par pašvaldības darbu, tā aktualitātēm, 
problēmjautājumiem, gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldība un tās struktūrvienības regulāri 
informē iedzīvotājus ar plašsaziņas līdzekļu, interneta un sociālo mediju starpniecību, kā arī tieši kontaktējas 
ar iedzīvotājiem, risinot viņiem aktuālus jautājumus. 
Pilsētas portāls www.ventspils.lv kas kalpo kā vispusīgs informācijas avots par pašvaldības darbu. Iedzīvotāju 
ērtībai portālā publicētās ziņas sadalītas sešās kategorijās, kā arī izveidota īpaša sadaļa «Vaicā iedzīvotāji, 

atbild dome», kurā ikviens var uzdot interesējošo jautājumu un saņemt uz to atbildi. Tāpat portāla iespējams 
iepazīties ar aktuālākajiem gaidāmajiem notikumiem, kā arī apskatīt foto un video galerijas, kurās atspoguļoti 
pilsētā notiekošie pasākumi un pašvaldības darba aktualitātes. 

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

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

 Vairākas pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes regulāri rīkojušas Informācijas dienas 

iedzīvotājiem; 

 Radio SWH Ventspils studijas ēterā izskanējuši 111 informatīvi raidījumi par aktuāliem pašvaldības 

darba jautājumiem, savukārt krievu valodā skanošajā radio stacijā «Russkije Hiti» izskanējuši 46 
raidījumi par pašvaldības darba aktualitātēm. 

 notikušas 3 detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas; 

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

pašvaldības darba aktualitātēm un risināmajiem jautājumiem informē pašvaldības vadība. Vairākas 
reizes gadā gan Ventspilī, gan Latvijas galvaspilsētā Rīgā notiek arī preses konferences saistībā ar 
nozīmīgiem pasākumiem pilsētā vai pilsētas attīstībai būtisku projektu īstenošanu. 

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

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

 2012.gada nozīmīgākā kampaņa, kas guva plašu rezonansi gan Latvijā, gan arī ārpus tās, bija pasaulē 

vērienīgākais publiskais mākslas pasākums „Govju parāde Ventspils 2012”. Atzīmējot desmito 
gadadienu kopš „Govju parādes Ventspils 2002” norises, Ventspils ielās, skvēros un parkos atkal 

iemājoja 24 krāšņas un daudzveidīgas „Govju parādes Ventspils 2012” dalībnieces. Lielākā daļa gotiņu 
joprojām apskatāmas Ventspilī. 

 Savukārt 2011. gadā uzsāktā ventu kampaņa 2012. gadā ieguva piecus starptautiskus un prestižus 

apbalvojumus. 

 

Ventspils pilsētas pašvaldības sadarbība ar nevalstisko sektoru 
 
Saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā un citos 

normatīvos aktos doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Rūpējoties par iedzīvotāju vajadzību un interešu 
apmierināšanu, tai skaitā sociālajā sfērā, kultūras un izglītības jomā Ventspils pilsētas pašvaldība par vienu no 
saviem uzdevumiem ir izvirzījusi sadarbību ar nevalstisko sektoru. To īstenojot, Ventspils pilsētas pašvaldība ir 
centusies panākt, lai labums, kas iegūts sadarbības rezultātā, sasniegtu ikvienu ventspilnieku, kuram tas 
nepieciešams. 

 
 
 
 
Informācijas pieejamība nevalstiskajām organizācijām un sabiedrības pārstāvju tieša iesaiste 

http://www.draugiem.lv
http://www.twitter.com
http://www.facebook.com
http://www.ventspils.lv
http://www.ventspils.lv
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pašvaldības darbā 
 
Lai sekmētu sadarbību starp biedrībām un Ventspils pašvaldību, ikdienas darbā tiek izpildīti divi nosacījumi: 
pirmkārt, informācijas pieejamība un, otrkārt, sabiedrības pārstāvju tieša iesaiste. Nevalstisko organizāciju 
(NVO) pārstāvji tieši iesaistās pašvaldības darbā, strādājot domes izveidotajās komisijās un darba grupās, kurās 
pirms lēmumu pieņemšanas domes sēdēs tiek izskatīti visi būtiskākie pašvaldības darba jautājumi, kā arī 
iesniedzot priekšlikumus pašvaldībai, piedaloties NVO un pašvaldības kopīgi organizētās tikšanās reizēs ar 
biedrību, nodibinājumu un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. 
 
Finansiāls atbalsts nevalstiskajām organizācijām  
 
Pašvaldība katru gadu finansiāli atbalsta to nevalstisko organizāciju darbību, kas Ventspils iedzīvotāju labā veic 
nozīmīgu darbu un sniedz atbalstu kādai no sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Šim mērķim katru gadu 
tiek iedalīts finansējums Sociālā dienesta budžetā, un tas paredzēts biedrību un nodibinājumu darbības 
nodrošināšanai – telpu īrei, komunālo pakalpojumu segšanai, sakaru pakalpojumu nodrošināšanai utt.  
Turklāt ik gadu tiek izsludināts Sociālās palīdzības projektu finansēšanas konkurss, lai sniegtu finansiālu 
atbalstu uzņēmīgām personām, kas īsteno uz sociāli mazaizsargāto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu vērstus 
projektus, veicina fizisku un juridisku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī atbalsta 
pasākumu organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. 
Konkursā finansējums projektiem var tikt piešķirts gan vienreizēju (atsevišķu) pasākumu organizēšanai, gan 

pastāvīgu, pārejošu pasākumu (sociālie pakalpojumi vai citi atbalsta pasākumi, kuri turpinās vairākus gadus) 

organizēšanai. 

Rūpes par pacientu tiesību aizsardzību un pacientu-ārstniecības personāla efektīvu saskarsmi 
 
2010.gadā tika aizsākta Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas sadarbība ar Pacientu Ombudu, bet no 2012.gada 
ar nodibinājumu «Pacientu atbalsts», kas ir veselības aprūpes kvalitāti veicinošas, neatkarīgas organizācijas. 
Sadarbība ar neatkarīgajām organizācijām uzsākta, lai uzlabotu pacientu tiesību nodrošinājumu, informētību, kā 
arī pacientu un ārstniecības personāla savstarpējo saskarsmi. 
Slimnīcā ir izvietotas pastkastītes vairākās vietās - Uzņemšanas nodaļā, Reģistratūrā, Dzemdību nodaļā un pie 

Bērnu nodaļas. Savukārt Talsu filiālē – pie Reģistratūras. Pie pastkastītēm ir izvietoti informatīvie materiāli par 

pacientu tiesībām un pienākumiem, kā arī sūdzību un pateicību veidlapas. Lai konstruktīvi risinātu savstarpējās 

komunikācijas problēmas un jautājumus, kas saistīti ar veselības aprūpes kvalitāti, Pacientu atbalsts sagaida 

pacientu tiešu iesaistīšanos, kas veicinātu atgriezeniskās saites veidošanos jau konkrētam pacientam vai viņa 

tuviniekiem. Slimnīca kopā ar organizācijām rīko pacientu aptaujas, lai noskaidrotu pacientu viedokli par 

slimnīcas sniegtās medicīniskās palīdzības kvalitāti un trūkumiem, lai nepieciešamības gadījumā tos uzlabotu vai 

pilnveidotu. 
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Pašvaldības galvenie uzdevumi 

2013.gadā 
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Arī 2013.gadā pašvaldības prioritāte būs sekmīga ES un citu ārējo finanšu avotu apgūšana - gan pabeidzot 
iepriekš uzsāktos projektus (piemēram, izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas projekts (II.kārta), ielu 
infrastruktūras attīstība Ventspilī, ko īsteno vienlaicīgi ar Ventspils pilsētas ūdenssaimniecības programmu, 
Ventspils digitālā centra īstenotie projekti IT jomā), gan arī uzsākot jaunu vērienīgu projektu īstenošanu, no 
kuriem īpaši jāatzīmē: 

projekta „Ventspils publiskās infrastruktūras attīstība un kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot uzņēmējdarbības 
vidi pilsētā” uzsākšana Projekta ietvaros paredzēts veikt Lielā laukuma rekonstrukciju, ietverot teritorijas 
celiņu un laukumu izbūvi, apgaismojuma nodrošināšanu un apzaļumošanas darbus, kā arī ar Lielo 

laukumu kompleksi un funkcionāli saistītās infrastruktūras rekonstrukciju, t.sk. Jaunpilsētas laukuma 
celiņu rekonstrukcija un apgaismojuma izveide, pievedceļu – Lielā prospekta no Ganību līdz Saules ielai 
renovācija un Sporta ielas rekonstrukcija, stāvvietu rekonstrukcija Kuldīgas ielas posmā no Lielā prospekta 
līdz Jūras ielai un Sporta ielas 10 stāvlaukuma rekonstrukcija; 

Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekta īstenošana 
(uzsākta 2013.gada pavasarī) – projekta ietvaros tiks rekonstruēta Ventspils Tehnikuma vēsturiskā ēka, 
iegādāts moderns un mūsdienu prasībām atbilstošs mācību aprīkojums, uzbūvēta jauna dienesta viesnīca, 
nodrošinot audzēkņu iegūtās izglītības Eiropas līmeņa konkurētspēju.  

2013.gadā īpaši padomāts par kultūras un aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanu Ventspils labā krasta 
iedzīvotājiem – bērnu parkā „Fantāzija” tiks izbūvēta jauna skatuve, atjaunotas un uzstādītas no jauna rotaļu 
atrakcijas un labiekārtota teritorija.  

Dažāda apjoma infrastruktūras uzlabošanas darbi plānoti pilsētas izglītības iestādēs, daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalmos (tiks izbūvēti bērnu rotaļu laukumi), pašvaldība turpinās īstenot veloceliņu izveidošanas 
programmu, zaļajās zonās paredzēts ierīkot jaunus soliņus un atkritumu urnas atjaunoti u.c. 

Sociālajā nozarē 2013.gadā Ventspils pilsētas iedzīvotājiem būs pieejams jauns sociālais pakalpojums, ko 
sniegs sociālās aprūpes centrs „Vēji”.  Jāatzīmē, ka centrs izveidots, pašvaldībai sadarbojoties ar Latvijas un 
Vācijas samariešu organizācijām un tajā vienlaicīgi varēs uzturēties 26 pensionāri un invalīdi, personas ar 
kustību traucējumiem. Centra izveidošana Ventspilī radīs iespēju parūpēties par tiem pensionāriem un 
invalīdiem, kas palikuši bez pajumtes un kuriem viņu asociālās uzvedības dēļ ir nepieciešama atšķirīga aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas programma.  

Ņemot vērā lielu popularitāti ieguvušo vizināšanos ar Mazbānīti maršrutā Piejūras brīvdabas muzejs – 
Piedzīvojumu parks, 2013.gadā tiks pabeigta otras lokomotīves atjaunošana, kas ļaus lielākam cilvēku skaitam 
izbaudīt braucienu ar Mazbānīti.  

Jaunas un daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas šosezon piedāvās Piedzīvojumu parks , kur jau šobrīd veikti 
vērienīgi attīstības darbi un izbūvēti tādi objekti kā: Latvijā vienīgā sintētiskā ledus slidotava, bampermašīnu 
laukums ar 12 automašīnām un bamperlaivu ūdens atrakcijas ar 12 elektriskajām laiviņām, tramplīnlaiva, kas 
ļauj izbaudīt braucienu brīvajā kritienā no 9 m augstas estakādes. Mazākajiem  Piedzīvojumu parka 
apmeklētājiem pieejama  bērnu autoskola, kurā brauciens notiks pa 912 m2 lielu laukumu ar Ventspils ielu 
tīklojumu. 

Kultūras jomā Ventspilī 2013.gadā papildus ikgadējiem tradicionālajiem pasākumiem un svētkiem (piemēram, 

Zilā karoga pacelšanas svētki, Jūras svētki, Pilsētas svētki), norisināsies vairāki plaša un starptautiska mēroga 
pasākumi, tai skaitā, pēc 10 gadu pārtraukuma, 2013. gada jūlija nogalē Ventspili priecēs starptautiskās 
burukuģu un jahtu regates ”The Tall Ships Races 2013” Starptautiskā Burinieku regate, piedalīsies ap 80 līdz 
100 burinieku un buru jahtu no visas pasaules.   

Ar pašvaldības atbalstu, pilsētas amatiermākslas kolektīvi piedalīsies XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkos. Paredzēts, ka Ventspils pilsētu svētkos pārstāvēs 673 dalībnieki.  

Ventspilī šogad ir notikuši vai notiks vairāki nozīmīgi vietēja mēroga un starptautiski sporta pasākumi, tai 
skaitā, International Rally Challenge posms Kurzemē (notika š.g. februārī),  3.Latvijas jaunatnes vasaras 
olimpiāde, kā arī Eiropas čempionāts basketbolā U-18 junioriem. Tāpat jāatzīmē Ventspils Piedzīvojumu parka 
pusmaratons un arī netradicionālo sporta veidu spēļu festivāls „Ghetto Games”, kurš Ventspilī tiek rīkots jau 
otro reizi un iemantojis lielu popularitāti jauniešu vidū. 
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Pielikumi 
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Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalība projektos no 2011.gada līdz 2013.gadam - publiskās investīcijas  infrastruktūrā un līdzdalības 

sadarbības projektos infrastruktūrā un līdzdalība sadarbības projektos 



Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats 



Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats 



Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats 



Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats 



Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats 



Ventspils pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats 


