
2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-1-1
IKT pārkvalifikācijas programmu izveidošana 
pieaugušajiem

2021.-2027. Izglītības pārvalde
VDC; VeA; VT; VATP; 
Ventspils bibliotēka

VB; PB; ES 
finansējums

Izveidotas IKT pārkvalifikācijas programmas atbilstoši 
darba tirgus vajadzībām

P-1-1-2

VeA un VT IKT izglītības programmu satura 
tuvināšana darba tirgus vajadzībām, programmas 
veidojot praktiskākas (darba vidē balstītas), 
atbilstošākas plašākai cilvēku grupai

Pastāvīgi VeA; VT
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa VDC; VATP

VB; ES 
finansējums

Darba tirgū pieprasītu praktisko iemaņu iekļaušana VeA 
un VT IKT studiju programmās

P-1-1-3
IKT bāzētas platformas izveide digitālās ekonomikas 
stiprināšanai

2022.-2027. VDC -
VB; PB; ES 
finansējums

Izveidota IKT bāzēta platforma

P-1-1-4
Atbalsta sniegšana iedzīvotājiem moderno 
tehnoloģiju izglītības un interneta resursu lietošanā 
VDC un Ventspils bibliotēkas RMC

2021.-2027. VDC Ventspils bibliotēkas RMC
PB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Atbalsta pieejamība moderno tehnoloģiju izglītības un 
interneta resursu lietošanā

P-1-2-1
Zinātniskā un akadēmiskā personāla profesionālā 
izaugsme

Pastāvīgi VeA -
VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Pasniedzēju un studentu piedalīšanās zinātnisko 
pētījumu un zinātnisko darbu izstrādē

P-1-2-2 Jaunā doktorantūras modeļa ieviešana 2021.-2026. VeA -
VB; ES 
finansējums

Ieviests jauns doktorantūras modelis

P-1: Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās, augstākās un mūžizglītības piedāvājums, zinātnes un pētniecības attīstība

Turpināt attīstīt pilsētas 
ekonomisko profilu IKT 

nozarē, mērķtiecīgi attīstot 
ar to saistītās izglītības 

iespējas atbilstoši darba 
tirgus vajadzībām

P-1-1

P-1-2 Sekmēt VeA, kā 
starptautiski atzīta Baltijas 

jūras līmeņa augstākās 
izglītības un zinātnes 

centra, attīstību
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-2-3

Kopīgu studiju programmu veidošana un esošo VeA 
programmu pilnveidošana sadarbībā ar citām 
augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs 
atbilstoši Ventspils un Latvijas tautsaimniecības 
ekonomiskajai specializācijai un darba tirgus 
pieprasījumam, ārvalstu docētāju piesaiste

Pastāvīgi VeA
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa VATP

VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Sadarbībā ar citām augstskolām veidotu un pilnveidotu 
studiju programmu piedāvājums, kas atbilst Ventspils un 
Latvijas darba tirgus pieprasījumam. Ņemot vērā ES 
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu, kas paredz 
audiovizuālā materiāla pieejamību dalībvalstu valodās, 
kā arī pakāpeniski nodrošināt pieejamību personām ar 
redzes vai dzirdes traucējumiem, tulkošanas 
programmās paredzēts iekļaut studiju kursus adiovizuālo 
tulkošanas prasmju attīstīšanai. Tas absolventiem sniegs 
unikālas un pieprasītas prasmes gan Latvijas, gan ES 
darba tirgū. Tā kā audiovizuālā tulkošana paredz 
specifisku tehnoloģiju kompetenci, to palīdzēs 
nodrošināt SSJ projektā piesaistītie viesprofesori. Ņemot 
vērā sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti, plānots 
stiprināt sadarbību ar LU Matemātikas un informātikas 
institūta Mākslīgā intelekta laboratoriju ar mērķi veikt 
inovatīvas izmaiņas profesionālajā bakalaura programmā 
“Tulkošana” un uzlabot tā saturu, iekļaujot 
mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta risinājumus.

P-1-2-4 Studiju procesa nodrošināšana ārvalstu studentiem Pastāvīgi VeA VNĪ
VB; ES 
finansējums

Piesaistīti ārvalstu studenti, t.sk. dažādu ES mobilitātes 
programmu ietvaros

P-1-2-5
Atbilstošas studiju infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana

Pastāvīgi VeA VATP
VB; ES 
finansējums

Ieviestas jaunas mācību formas un modernizētas VeA 
telpas, t.sk. auditorijas, laboratorijas, bibliotēka, 
dieneseta viesnīca u.c.

P-1-2-6
Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra 
talākā attīstība, infrastruktūras modernizēšana

2021.-2027. VeA -
VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Modernizēta VSRC infrastruktūra

   
   

   
   
 



2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-2-7

Atbilstoši VeA studiju virzieniem - sadarbība ar 
Ventspils uzņēmumiem, Latvijas nozaru asociācijām 
un nevalstiskām organizācijām, lai nodrošinātu 
prakses vietas VeA studentiem un sagatavotu 
vietējam darba tirgum nepieciešamos speciālistus

Pastāvīgi VeA
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

VB; PB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Sagatavoti vietējā darba tirgū nodarbināmi speciālisti

P-1-2-8

Zinātniskā un akadēmiskā personāla iesaistīšanās 
starptautiskajos zinātniskajos projektos, augstākās 
izglītības projektu konsorcijos, studentu un 
pasniedzēju mobilitātes veicināšanā

Pastāvīgi VeA -
VB; ES 
finansējums

VeA piedalīšanās starptautiskos zinātniskos projektos, 
augstākās izglītības projektu konsorcijos

P-1-2-9
Aktīva VeA absolventu iesaistīšana augstskolas 
darbībā, popularizēšanā, mārketinga un citās 
aktivitātēs, t.sk. tradīciju veidošanā nodrošināšanā

Pastāvīgi VeA -
VB; ES 
finansējums

VeA absolventi iesaistīti augstskolas darbībā, 
popularizēšanā, mārketinga un citās aktivitātēs

P-1-3-1
VT infrastruktūras attīstība un materiāltehniskās 
bāzes pilnveidošana, tai skaitā lai nodrošinātu mācību 
līdzekļu un aprīkojuma atbilstību STEM vajadzībām

2021.-2027. VT -
VB; ES 
finansējums

Modernizēta VT infrastruktūra un materiāltehniskā bāze

P-1-3-2 Dienesta viesnīcas kapacitātes paaugstināšana 2021.-2027. VT -
VB; ES 
finansējums

Paaugstināta dienesta viesnīcas kapacitāte

P-1-3-3
Mācību satura un procesa digitalizācija, e-mācību 
ieviešana

2021.-2027. VT -
VB; ES 
finansējums

IT risinājumi mācību saturam un procesam, ieviestas e-
mācības

P-1-3 Nostiprināt VT kā nacionālā 
mēroga vadošo 

profesionālās izglītības 
kompetences centru, 

nodrošinot mūsdienu un 
darba tirgus prasībām 
atbilstošus mācību un 

sadzīves apstākļus, kā arī 
stiprinātu audzēkņu 

inovācijas, tehnoloģiju un 
radošuma prasmju 

attīstību un nodrošinātu 
izglītojamo centrētu pieeju 

atbilstoši nozaru 
vajadzībām
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-3-4

Sadarbība ar Ventspils uzņēmumiem, Latvijas nozaru 
asociācijām un nevalstiskajām organizācijām, lai 
nodrošinātu VT studentus ar prakses vietām un 
pilnveidotu piedāvātās izglītības programmas 
atbilstoši vietējam darba tirgum

Pastāvīgi VT
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Sagatavoti vietējā darba tirgū nodarbināmi speciālisti

P-1-4-1
Pedagogu kapacitātes un profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšana pieaugušo izglītībā

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VDC; VeA; VT; VMV
VB; PB; ES 
finansējums

Paaugstināta pedagogu kapacitāte un kvalifikācija 
pieaugušo izglītībā

P-1-4-2
Mūžizglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana un 
aprīkojuma iegāde

2021.-2027. Izglītības pārvalde VDC; VeA; VT; VMV
PB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidota mūžizglītības iestāžu infrastruktūra

P-1-4-3
Mūžizglītības ieguves formu dažādošana, ieviešot 
tālmācību

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VDC; VeA; VT; VMV
VB; PB; ES 
finansējums

Mūžizglītības programmu pieejamība Ventspils un 
reģiona iedzīvotājiem tālmācības formā

P-1-4-4
Atbalsts neformālās izglītības pakalpojumu 
pieejamībai

Pastāvīgi Izglītības pārvalde
VeA; Ventspils bibliotēka; 
VT; VDC; VMV

VB; PB; ES 
finansējums

Neformālās izglītības pakalpojumu pieejamība Ventspils 
un reģiona iedzīvotājiem

P-1-4-5

Sabiedrības (t.sk. nelabvēlīgā situācijā esošo grupu) 
informēšana par mūžizglītības programmām un 
karjeras iespējām, izmantojot dažādus informācijas 
izplatīšanas veidus

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VDC; VeA; VT; VMV
PB; VB; ES 
finansējums

Sabiedrības informēšanas pasākumi par mūžizglītības 
programmām un karjeras iespējām

P-1-4-6
Ventspils izglītības iestāžu sadarbība pieaugušo 
izglītības, tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
nodrošināšanai

Pastāvīgi Izglītības pārvalde
VeA; Ventspils bibliotēka; 
VT; VDC; VMV; VATP

PB; VB; ES 
finansējums

Īstenotas apmācību programmas, t.sk. bezdarbnieku un 
darba meklētāju apmācībai

P-1-5-1
VMV piedāvāto izglītības programmu pilnveide 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Pastāvīgi VMV -
VB; ES 
finansējums

Darba tirgū pieprasītu praktisko iemaņu iekļaušana VMV 
izglītības programmās

P-1-5-2

VMV kā nacionāla mēroga profesionālās 
kultūrizglītības kompetenču centra attīstīšana ar 
jaunu, mūsdienīgu infrastruktūru un materiāltehnisko 
bāzi

2021.-2027. VMV -
VB; ES 
finansējums

Modernizēta VMV infrastruktūra un mācību aprīkojums

P-1-5-3 Dienesta viesnīcu izveidošanas atbalsts VMV 2021.-2027. VMV -
VB; ES 
finansējums

Izveidotas dienesta viesnīcas VMV

P-1-4
Attīstīt pieaugušo izglītības 

piedāvājumu un kvalitāti
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-5-4
Mācību satura un procesa digitalizācija, e-mācību 
ieviešana profesionālajā izglītībā

2021.-2027. VMV VDC
VB; ES 
finansējums

IT risinājumi mācību saturā un procesā, ieviestas e-
mācības mūzikas izglītībā

P-1-5-5
Ventspils mākslas skolas piedāvāto izglītības 
programmu un materiāltehniskās bāzes pilnveide 

2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Veikti pilnveidojumi VMS izglītības programmās un to 
nodrošinājumā

P-1-5-6
Sporta izglītības programmu un materiāltehniskās 
bāzes pilnveidošana Ventspils pilsētas sporta skolā 
"Spars" augsta līmeņa sportistu sagatavošanai 

2021.-2027. Izglītības pārvalde Sporta pārvalde
PB; VB; Cits 
finansējums

Pilnveidotas sporta skolas "Spars" izglītības programmas 
un materiāltehniskā bāze

P-2-1-1
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesionālā 
pilnveide radoša un attīstoša mācību procesa 
nodrošināšanai, kvalitatīvi sagatavojot bērnus skolai

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku kvalifikācija kvalitatīvai bērnu sagatavošanai 
skolai.

P-2-1-2
Pedagogu ar augstāko izglītību piesaiste pirmsskolas 
izglītības iestādēs

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti pedagogi ar augstāko izglītību pirmsskolas 
izglītības iestādēs

P-2-1-3
Logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu, sociālo 
pedagogu u.c. atbalsta personāla piesaiste atbilstoši 
PII vajadzībām

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti logopēdi, psihologi, speciālie pedagogi, 
sociālie pedagogi u.c. atbalsta personāls izglītības 
iestādēm

P-2: Mūsdienīga un pietiekama pirmsskolas, vispārējā un interešu izglītība

  
  

  
  

  
   

  
 

  
  

P-1-5

Attīstīt kvalitatīvas 
profesionālās un 

profesionāli orientētās 
kultūrizglītības un sporta 

izglītības ieguvi

5



2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-1-4
Pirmsskolas izglītības grupu komplektācija, atbilstoši 
bērnu vecumam, nodrošinot veselīgu un attīstošu 
ergonomisko mācību vidi

2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Nodrošināta optimāla pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūra atbilstoši pieprasījumam. Nodrošināta 
veselīga un attīstoša ergonomiskā mācību vide

P-2-1-5

Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju 
labiekārtošana, iestāžu materiāltehniskās bāzes 
nostiprināšana, mācību procesa nodrošināšana ar 
kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem 
mācību līdzekļiem un aprīkojumu

2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Labiekārtotas  pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas

P-2-1-6
Pieredzes apmaiņas komandējumi pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadībai

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti pieredzes apmaiņas komandējumi 
pirmsskolas izglītības iestāžu vadībai

P-2-1-7
Atbalsts kultūras pasākumu un iestāžu 
apmeklējumiem

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Notikuši pirmsskolas vecuma bērnu kultūras un iestāžu 
apmeklējumi

P-2-2-1
Mācībspēka piesaiste, piedāvājot kompleksu 
piedāvājumu pedagogiem 

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti pedagogi dabaszinātņu, IT, matemātikas, 
programmēšanas, svešvalodu u.c.jomās

P-2-2-2

VeA speciālistu piesaiste augstākā līmeņa mācību 
programmu tēmu pasniegšanai - dabas zinātnēs, 
inženierzinātnēs, programmēšanā, matemātikā, 
svešvalodās u.c.priekšmetos

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VeA
PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti speciālisti augstākā līmeņa mācību 
programmu tēmu pasniegšanai 

P-2-1

Nodrošināt augsti 
kvalificētu pedagoģisko un 

atbalsta personālu 
vispārējās izglītības 

iestādēs

P-2-2

Pirmsskolas izglītības 
iestāžu teritoriju 

labiekārtošana, iestāžu 
materiāltehniskās bāzes 
nostiprināšana, mācību 

procesa nodrošināšana ar 
kvalitatīvas izglītības 

īstenošanai 
nepieciešamajiem mācību 
līdzekļiem un aprīkojumu
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-2-3
Logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu, sociālo 
pedagogu u.c. atbalsta personāla piesaiste atbilstoši 
izglītības iestāžu vajadzībām

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti logopēdi, psihologi, speciālie pedagogi, 
sociālie pedagogi u.c. atbalsta personāls izglītības 
iestādēm

P-2-2-4
Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās 
pilnveides organizēšana

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VDC
PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta vispārējās izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku profesionalitāte  (t.sk. par IKT izmantošanu 
mācību procesā un attālināto mācību vadīšanu, 
kompetenču satura ieviešanu, robotikas un 
inženierzinātņu pasniegšanu u.c.)

P-2-2-5
Vispārējās izglītības iestāžu un Izglītības pārvaldes 
darbinieku profesionālās pilnveides organizēšana 

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, apmācības 
stresa menedžmentā, laika plānošanā u.c.vadības 
profesionālās pilnveides pasākumi

P-2-2-6
Sadarbība jauno pedagogu sagatavošanas un 
profesionālās pilnveides programmu īstenošanā

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Sadarbības pasākumi jauno pedagogu piesaistei un 
esošo pedagogu profesionalitātes paaugstināšanai 
(piemēram, programma "Mācītspēks")

P-2-3-1
Karjeras konsultantu nodrošināšana Ventspils pilsētā 
7. līdz 12. klasei, karjeras izglītības integrēšana 
audzināšanas programmās 1. līdz 6. klasēm

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VT, VeA; VMV
PB; VB; ES 
finansējums

Karjeras konsultantu pieejamība skolēniem

P-2-3-2
Psihologa/ personības izaugsmes trenera pieejamība 
jaunieša sevis izprašanai un personības attīstībai

2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Psihologa/ personības izaugsmes trenera pieejamība 
jauniešiem

P-2-3-3
Neformālās izglītības treniņu organizēšana jauniešu 
vērtību, prasmju un kompetenču attīstībai un 
līdzdalības veicināšanai

2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Organizēti treniņi un dalībnieku (jauniešu) skaits

P-2-3-4
Izglītības satura ceļveža izstrāde, lai skolēniem būtu 
pieejami uzskatāmi materiāli par iespējām iegūt 
augstāko izglītību

2021.-2027. Izglītības pārvalde VT; VeA; VMV
PB; ES 
finansējums

Izstrādāts izglītības satura ceļvedis par augstākās 
izglītības iespējām skolēniem

P-2-3-5
Vidējās profesionālās izglītības popularizēšana 
pamatskolas skolēnu vidū

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VT; VMV
PB; VB; ES 
finansējums

Popularizēta vidējā profesionālā izglītība pamatskolas 
skolēnu vidū

P-2-3-6
Organizēt skolēnu tematiskās ekskursijas uz Latvijas 
uzņēmumiem, lai viņi uzzinātu par karjeras iespējām

Pastāvīgi Izglītības pārvalde
VT; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa VATP

PB; VB; Cits 
finansējums

Organizētas tematiskās ekskursijas skolēnu informētībai 
par karjeras iespējām 

  
   

  
  

P-2-3

Organizēt atbalsta un 
informējošos pasākumus, 

lai ieinteresētu skolēnus un 
jauniešus veidot karjeru 

Ventspils pilsētā
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-4-1

Mācību procesa izglītības kvalitātes paaugstināšana 
un e-macību vides uzlabošana, t.sk materiāltehniskās 
bāzes pilnveidošana, nodrošinot ergonomisku mācību 
vidi un atbilstību mācību saturam

2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidota materiāltehniskā bāze, t.sk. mācību līdzekļi 
un aprīkojums, paaugstināta izglītības kvalitāte, iegādāti 
datori, planšetes, skārienjūtīgie ekrāni, videoprojektori, 
dokumentu kameras, drukas iekārtas un cits IKT 
aprīkojums

P-2-4-2
Izglītības iestāžu teritoriju, rotaļu un atpūtas zonu un 
sporta infrastruktūras labiekārtošana

2021.-2027. Izglītības pārvalde VNĪ
PB; VB; ES 
finansējums

Labiekārtota izglītības iestāžu teritorija, rotaļu un 
atpūtas zona un sporta infrastruktūra

P-2-4-3
Koplietošanas telpu atjaunošana pirmsskolas un 
vispārējās izglītības iestādēs

2021.-2027. Izglītības pārvalde VNĪ
PB; VB; ES 
finansējums

Atjaunotas izglītības iestāžu koplietošanas telpas, t.sk. 
vestibili, gaiteņi, kāpņu telpas un kāpņu laukumi, aktu 
zāles, ēdamzāles, sanmezgli, garderobes u.c.

P-2-4-4

Izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija un 
uzlabošana izglītojamo, pedagogu un tehniskā 
personāla drošības nodrošināšanai, ergonomiskas un 
modernas mācību vides izveide un izglītības iestāžu 
ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, 
kā arī gaisa kvalitātes uzlabošana iekštelpās

2021.-2027. Izglītības pārvalde VNĪ
PB; VB; ES 
finansējums

Modernizēta izglītības iestāžu infrastruktūra

P-2-4-5
Mācību priekšmeta "Sports" materiāltehniskās vides 
pilnveidošana

2021.-2027. Izglītības pārvalde
Sporta pārvalde; OC 
Ventspils

PB; VB; ES 
finansējums

Izveidota un pilnveidota mācību priekšmeta "Sports" 
materiāltehniskā vide

P-2-4-6
Vispārējās izglītības iestāžu tīkla pielāgošana  
konkurētspējas nodrošināšanai

2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Optimizēts skolu tīkls

P-2-4 Attīstīt izglītības iestāžu 
infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi, 
veidojot izglītības iestādēs 

veselīgu un higiēnas 
prasībām un mācību satura 

īstenošanas vajadzībām 
atbilstošu mācību vidi



2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-5-1
Vispārizglītojošo skolu piedāvāto vidējās izglītības 
programmu īstenošana atbilstoši izglītības iestāžu 
prioritārajiem virzieniem

2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Īstenotas vispārizglītojošo skolu piedāvātās vidējās 
izglītības programmas atbilstoši izglītības iestāžu 
prioritārajiem virzieniem

P-2-5-2
Ventspils pedagoģisko programmu piedāvājums 
sadarbībā ar kultūras iestādēm, programmu satura 
izstrāde atbilstoši mācību saturam

2021.-2027. Izglītības pārvalde
Ventspils bibliotēka; 
Ventspils muzejs; VATP; 
VT; VeA; VMV

PB; VB; ES 
finansējums

Ventspils pedagoģisko programmu piedāvājums 
sadarbībā ar kultūras iestādēm, programmu satura 
izstrāde atbilstoši mācību saturam

P-2-5-3
Interaktīvu un izglītojošu metožu ieviešana 
mūsdienīgam darbam ar bērniem

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Ieviestas interaktīvas un izglītojošas metodes 
mūsdienīgam darbam ar bērniem

P-2-5-4
Darba vidē balstītu mācību procesa nodrošināšana 
izglītības iestādēs

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VT
PB; VB; ES 
finansējums

Darba vidē balstīta mācību procesa iekļaušana izglītības 
programmās

P-2-5-5

Mācīšanas un mācīšanās kvalitātes paaugstināšanas 
sistēmas attīstība vispārizglītojošās skolās, t.sk. 
pirmsskolas izglītojamo sagatavošana sākumskolas 
izglītības iegūšanai

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Realizētas mācīšanas un mācīšanās kvalitātes 
paaugstināšanas sistēmas aktivitātes (izglītības kvalitātes 
monitorings, metodiskais dienests, pedagogu 
motivācijas programma u.c.) 

P-2-5-6
Sistēmas darbam ar talantīgiem skolēniem 
pilnveidošana

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Realizētas sistēmas darbam ar talantīgiem skolēniem 
aktivitātes

P-2-5-7
Attālināto mācību nodrošināšana visos izglītības 
posmos

Pastāvīgi Izglītības pārvalde VDC
PB; VB; ES 
finansējums

Vispārējās izglītības iestāžu spēja nodrošināt attālinātās 
mācības

P-2-5-8
Jauna pakalpojuma izveide Ventspils bibliotēkā - 
palīgs mājas darbu veikšanā/ palīgs mācību vielas 
apguvei un mājas darbu veikšanai interneta vidē

2021.-2027.
Ventspils 
bibliotēka

Izglītības pārvalde; VDC
PB; VB; ES 
finansējums

Izveidots jauns pakalpojums skolēniem - palīgs mājas 
darbu veikšanā/ mācību vielas apguvē

P-2-5 Pilnveidot mācību metodes 
izglītojamo individuālās 

attīstības dinamikas 
novērtēšanai gan darbam 

ar talantīgajiem, gan 
bērniem ar īpašām 

vajadzībām
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-5-9 "Zaļo" klašu izveidošana 2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Izveidotas "Zaļās" klases, veikti pētījumi vides jomā, 
sakārtota skolu apkārtne, pilnveidota skolu 
materiāltehnisko bāze utt.

P-2-5-10
Iesaistīšanās starptautiskos pētījumos,  īpašu 
uzmanību pievēršot Ventspils skolēnu rezultātiem un 
datiem

Regulāri Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu iesaiste 
starptautiskos pētījumos (PIRLS, TIMSS, PISA u.c.)

P-2-5-11
Nodrošināt izglītības pieejamību integratīvā un 
iekļaujošā vidē, identificējot atbalsta pasākumus pēc 
iespējas agrīnā bērna vecumā   

2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Ieviesti atbalsta pasākumi integratīvajā un iekļaujošajā 
apmācībā visos izglītības posmos

P-2-6-1
Interešu izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes attīstīšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde
Komunālā pārvalde, VDC, 
Ventspils bibliotēka; VNĪ

PB; VB
Attīstīta interešu izglītības iestāžu infrastruktūra un 
materiāltehniskā bāze

P-2-6-2

Kopīgu izglītības pasākumu organizēšana 
vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kas veicina 
radošas, aktīvas, estētiski pilnveidotas un patriotiskas 
personības izaugsmi

2021.-2027. Izglītības pārvalde VMV
PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti kopīgi izglītības pasākumi vispārizglītojošo 
skolu audzēkņiem

P-2-6-3
Iespējas iesaistīties fiziskās (sporta) aktivitātēs skolā 
visiem bērniem un jauniešiem

Pastāvīgi Izglītības pārvalde Sporta pārvalde
PB; VB; ES 
finansējums

Visiem vienādas iespējas izvēlēties sporta aktivitātes

P-2-6-4
Bērnu un jauniešu vasaras nometņu un radošo 
darbnīcu bērniem nodrošināšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde
VDC; Ventspils bibliotēka, 
VATP; NVO

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Saturīga vasaras brīvā laika pavadīšana, radošās 
darbnīcas berniem

P-2-6 Attīstīt mūsdienīgi 
aprīkotu, augstu izglītības 

kvalitāti nodrošinošu 
interešu izglītības tīklu

   
  
  
   

   
   



2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-7-1
Izglītības programmu izstrāde un nodrošināšana 
Ventspils Zinātnes un inovāciju centrā

Pastāvīgi VDC Izglītības pārvalde
PB; ES 
finansējums

Izstrādātas izglītības programmas Ventspils Zinātnes un 
inovāciju centrā 

P-2-7-2
Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils 
pilsētas vispārizglītojošās skolās īstenošana

Pastāvīgi VDC Izglītības pārvalde
PB; VB; ES 
finansējums

Realizēta rīcības programma datorprasmju apguvei 
Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās

P-2-7-3
Konkursa "Ventspils IT izaicinājums" organizēšana 
Baltijas valstu skolēniem

Regulāri VDC VeA,  Izglītības pārvalde
PB; VB; Cits 
finansējums

Organizēts konkurss 1 reizi gadā

P-2-8-1
Pilsētas un novada  pedagogu vienotas  profesionālās 
pilnveides sistēmas un kopēja pedagogu atbalsta 
centra darbības nodrošināšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde
Ventspils novada 
pašvaldība

PB; VB; ES 
finansējums

Pilsētas un novada  pedagogu vienotas  profesionālās 
pilnveides sistēma, kopējais pedagogu atbalsta centrs

P-2-8-2
Skolēnu piesaiste no apkārtējā reģiona, veicot 
mārketinga kampaņu, attīstot nepieciešamo 
infrastruktūru

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB Piesaistīti skolēni no apkārtējā reģiona

P-2-8-3

Ventspils novada bērnu iesaistīšana vispārizglītojošā, 
interešu un profesionālās ievirzes izglītībā, nodrošinot 
kvalitatīvas izglītības pieejamību atbilstošā mācību 
vidē

Pastāvīgi Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums

Ventspils novada bērnu iesaiste vispārizglītojošā, 
interešu un profesionālās ievirzes izglītībā

P-2-8-4
Saskaņotu un vienotu sacensību, konkursu, mācību 
priekšmetu olimpiāžu un ZPD ( zinātniski pētniecisko 
darbu) skašu organizēšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde
Ventspils novada 
pašvaldība

PB; VB; ES 
finansējums

Organizētas sacensības, konkursi, mācību priekšmetu 
olimpiādes un ZPD ( zinātniski pētniecisko darbu) skates 

P-2-8-5
Ventspils novada izglītības iestāžu bibliotēku krājuma 
rekataloģizācija un atspoguļošana Ventspils reģiona 
kopkatalogā

2021.-2027.
Ventspils 
bibliotēka

Izglītības pārvalde
PB; VB; ES 
finansējums

Rekataloģizēts Ventspils novada izglītības iestāžu 
bibliotēku krājums

P-2-8
Sadarboties ar Ventspils 

novada pašvaldību 
izglītības jomā

P-2-7

Attīstīt mūsdienīgi 
aprīkotu, augstu izglītības 

kvalitāti nodrošinošu 
interešu izglītību zinātnes 

un inovāciju jomās
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-3-1-1

Iedzīvotāju, jo īpaši studentu un darbspējīgo 
iedzīvotāju, informēšana par pilsētas un tās ietekmes 
teritorijas nozīmīgākajiem attīstības virzieniem un 
iespējām

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP, VeA; VT
PB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Uzlabota iedzīvotāju izpratne par Ventspils attīstības 
virzieniem un iespējām

P-3-1-2

Pašvaldības, izglītības, zinātnes, pētniecības iestāžu 
un uzņēmēju savstarpējās komunikācijas pasākumu 
organizēšana vienotas izpratnes veidošanai par 
Ventspils pilsētas un tās ietekmes teritorijas 
nozīmīgākajiem attīstības virzieniem

2021.-2027. VDC VATP
PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti pasākumi (sanāksmes, darbsemināri, atvērtie 
forumi u.tml.), uzlabota iestāžu un uzņēmēju vienota 
izpratne par Ventspils attīstības virzieniem  (piemēram, 
digitalizācija, automatizācija un robotizācija)

P-3-1-3
Publiskā un privātā sektora sadarbības veicināšana 
viedu risinājumu ieviešanai privātajā sektorā

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP
PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Notikušas publiskā, privātā un akadēmiskā sektora 
sadarbības aktivitātes, tai skaitā hakatoni, forumi, 
darbnīcas

P-3-2-1

Infrastruktūras un pieredzējušu zinātnieku atbalsta 
nodrošināšana studentiem, maģistrantiem, 
doktorantiem tautsaimniecībai nepieciešamo 
zinātnisko pētījumu (t.sk. maģistra un doktora darbu) 
veikšanai un inovāciju ieviešanai, kas risina konkrētas 
uzņēmēju problēmas

Pastāvīgi VeA
VATP; VT; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Izstrādāti bakalaura un maģistra darbi atbilstoši 
uzņēmumu vajadzībām

P-3-2-2
Uzņēmēju iesaiste studiju programmu un 
profesionālās izglītības programmu izstrādē, 
uzlabošanā un īstenošanā

Pastāvīgi VeA, VT
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa VATP; 
Izglītības pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Darba tirgū pieprasītu praktisko iemaņu iekļaušana VeA 
un VT studiju programmās

P-3-2-3
Ventspils izglītības iestāžu iesaistīšanās aktivitātēs, 
kas veicina interesi mācību uzņēmumu veidošanai un 
attīsta skolēnu komercdarbības iemaņas

2021.-2027. Izglītības pārvalde VT; VATP
PB; VB; ES 
finansējums

Izveidoti jauniešu mācību uzņēmumi un attīstītas 
skolēnu komercdarbības iemaņas

P-3-3-1
Zinātnes un pētniecības darbu veikšana jomās, kas ir 
svarīgas Ventspils pilsētai, kā arī nozīmīgas nacionālā 
un starptautiskā līmenī

2021.-2027. VeA

VATP; 
Izglītības pārvalde; 
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

VB; ES 
finansējums

Veikti pētījumi Ventspils pilsētai svarīgās, kā arī 
nacionālā un starptautiskā līmenī nozīmīgās jomās.

P-3: Izglītības, zinātnes, pētniecības un biznesa sadarbība, zinātņu ietilpīgu uzņēmumu attīstība

  
  

   
   

   

P-3-1

Dialoga ceļā definēt 
Ventspils pilsētas 

sabiedrības un ekonomikas 
transformācijas prioritātes 

izglītības, zinātnes, 
pētniecības un uzņēmēju 
sadarbībai, lai iesaistītās 

institūcijas veiktu 
mērķtiecīgākas darbības to 

attīstīšanai

P-3-2

Veicināt uzņēmēju iesaisti 
izglītības programmu 

attīstībā visos izglītības 
posmos, tādējādi 

nodrošinot darbaspēka 
sagatavošanu, kura 

prasmes atbilst un tiek 
pielāgotas saskaņā ar 
darba tirgus izmaiņām



2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-3-3-2
Latvijas un ārvalstu zinātnieku piesaistīšana VeA IZI 
VSRC

Pastāvīgi VeA Izpilddirektors
VB; ES 
finansējums

Piesaistīti zinātnieki VSRC

P-3-3-3

VSRC darbības attīstība, piedaloties Horizon Europe 
projektu konkursos (RISE, ECSEL, SME instrument, 
SECURITY, ENERGY, Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 
individual and widening fellowships, etc.), Latvijas 
Zinātnes padomes projektu konkursos, Latvijas 
administrētajos ES struktūrfondu projektu konkursos, 
īstenojot Eiropas kosmosa aģentūras projektus (PECS) 
un inovāciju projektus, pētījumu spektra 
paplašināšana

2021.-2027. VeA VATP
VB; ES 
finansējums

Piesaistīti jauni projekti un pētījumi VSRC, veicinot 
zinātniskās un pētnieciskās darbības uzlabošanu un VeA 
saimnieciskās patstāvības nostiprināšanu, kā arī 
piesaistītas papildus investīcijas Irbenes radioteleskopu 
kompleksam

P-3-3-4

VSRC sadarbība ar Eiropas un pasaules zinātniskajiem 
centriem - piedalīšanās Eiropas radioteleskopu 
apvienotā tīkla darbībā un attīstībā, piedalīšanās 
starptautiskā LOFAR teleskopa tīkla darbībā un 
attīstībā, sadarbības attīstība ar Zviedru Kosmosa 
Korporāciju (Swedish Space Corporation, SSC). VSRC 
radioteleskopu kompleksa infrastruktūras tālāka 
attīstība un attīstīt pilnvērtīgu Irbenes Tehnikas un 
militārā mantojuma ekskursiju un Kosmosa 
pētniecības sasniegumu izglītības centru (Latvijas 
kosmosa centra izveide) 

Pastāvīgi VeA VATP
VB; ES 
finansējums

VSRC dalība Eiropas radioteleskopu apvienotā tīkla 
attīstībā, VSRC dalība Starptautiskā LOFAR Teleskopa 
tīkla attīstībā, VSRC pārvaldībā esošo radio teleskopu 
pielāgošana satelītkomunikācijām, un integrēšana 
kosmosa izpētē Eiropā un pasaulē, veicinot zinātniski 
saimnieciskās darbības komercializāciju un VeA 
saimnieciskās patstāvības nostiprināšanu
Pilnvērtīgu Irbenes Tehnikas un militārā mantojuma 
ekskursiju un Kosmosa pētniecības sasniegumu izglītības 
centru (Latvijas kosmosa centrs) attistība, kas būtu vieta, 
kur attīstīties plānotās VSRC spinoff kompānijas 
tehnoloģiju pārnesei un Kosmosa klasteris (Kosmosa 
bīznesa inkubators) komercializācijas attistībai kosmosa 
industriju nozarē.

P-3-4

Sekmēt zinātnes 
infrastruktūras un 

pētniecības rezultātu 
komercializāciju, lai 
paaugstinātu VeA 

efektivitāti un 
konkurētspēju, kā arī 

nostiprinātu patstāvību 

P-3-4-1
VeA, t.sk. VSRC infrastruktūras un aprīkojuma 
izīrēšana 

2021.-2027. VeA - Cits finansējums Komercializēta VeA, piesaistīts privāts finansējums

P-4: Ventspils brīvostas stiprināšana un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu attīstība

Rosināt zinātniskās 
infrastruktūras darbības 

ciešāku sasaisti ar 
pašvaldības mērķiem, VeA 
mācību programmām un 

uzņēmējdarbību

P-3-3
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-4-1-1
Ventspils pilsētas pašvaldības aktīva iesaistīšanās 
ostas jautājumu risināšanā un iepriekš sekmīgi 
pastāvējušā lielo ostu pārvaldes modeļa saglabāšanā

Pastāvīgi KPN
Finanšu nodaļa; APN; 
Attīstības pārvalde; 
Juridiskā nodaļa

PB
Ventspils pilsētas interešu ņemšana vērā ostas 
jautājumu risināšanā

P-4-1-2
Jautājuma risināšana par turpmāko rīcību ar 
pašvaldības īpašumiem Ventspils brīvostas teritorijā

2021.-2027. Izpilddirektors
KPN, Finanšu nodaļa; 
Juridiskā nodaļa

PB
Atrisināts jautājums par pašvaldības īpašumiem 
Ventspils brīvostas teritorijā 

P-4-1-3

Ventspils pilsētas pašvaldības aktīva iesaistīšanās 
jautājuma risināšanā par nesaskaņām starp Ventspils 
pilsētas iedzīvotājiem un centrālās valdības 
varasiestādēm 

Pastāvīgi Izpilddirektors - PB
Ventspils pilsētas iedzīvotāju interešu ņemšana vērā 
centrālajām valdības varasiestādēm ostas jautājumu 
risināšanā

P-4-2-1
Nodrošināt atbilstošu infrastruktūru uzņēmējdarbības 
veicināšanai Ventspils ostas teritorijā, t.sk. 
rūpniecības ēku būvniecību

2021.-2027.
VBP, "Ventspils 
osta"

APN; KPN; Komunālā 
pārvalde; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

Uzlabota infrastruktūra Ventspils ostā

P-4-2-2
Veicināt investoru piesaisti (izstrādāt piedāvājumu 
utt.)

2021.-2027.
VBP; 
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP
PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti investori; izstrādāts piedāvājums investoru 
piesaistei

P-4-2-3 Veicināt mazo un mikro uzņēmumu attīstību 2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP, LIAA Biznesa 
inkubators

PB; VB; ES 
finansējums

Attīstīti mazie un mikro uzņēmumi

P-4-2-4
Regulāro kuģošanas līniju ienākšanas veicināšana 
Ventspilī

2021.-2027. VBP -
VB; ES 
finansējums

Jaunas regulāras kuģošanas līnijas

P-4-3

Nodrošināt Ventspils ostas 
pārvaldību atbilstoši 

Eiropas Jūras ostu 
organizācijas Ostu sociālās 

integrācijas darbības 
kodeksam

P-4-3-1

Piedalīšanās sabiedriskajos procesos Ventspils pilsētā, 
sekmējot inovācijas, izglītības attīstību un speciālistu 
piesaisti, pilsētvides sakārtošanu, kultūrvēsturisko 
ēku saglabāšanu, sabiedrības informēšanu un 
izglītošanu par ostas darbību u.c. jomas

2021.-2027. VBP -
VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Nodrošināta Ventspils ostas pārvaldība atbilstoši Eiropas 
Jūras ostu organizācijas Ostu sociālās integrācijas 
darbības kodeksam

P-4-4-1

Ventspils ostas infrastruktūras attīstība, ilgtspējīgas, 
modernas un drošas kuģošanas iespēju 
nodrošināšanai Ventspils ostā – Ventspils ostas 
hidrotehniskās infrastruktūras un drošai kuģošanai 
nepieciešamo iekārtu attīstība (t.sk. hidrotehniskās 
būves, kuģu navigācijas atbalsta infrastruktūra u.c.)

2021.-2027. VBP -
VB; ES 
finansējums

Atjaunotas Ventspils hidrotehniskās būves, kuģu 
navigācijas atbalsta infrastruktūra u.c.

Iesaistīties nacionāla 
līmeņa politikas sarunās 

ostu jautājumu risināšanai 
un iepriekš sekmīgi 

pastāvējušā lielo ostu 
pārvaldes modeļa 

saglabāšanai

P-4-2

Veicināt tranzītpilsētas 
pārstruktūrizāciju, turpinot 

pilsētas industrializācijas 
attīstību un nodrošinot 

pievienotās vērtības 
celšanu

   
  

   
 

P-4-1



2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-4-4-2

Ventspils ostas infrastruktūras attīstība, ilgtspējīgas, 
modernas un drošas kuģošanas iespēju 
nodrošināšanai Ventspils ostā – Ventspils brīvostas 
flotes attīstība (t.sk. padziļināšanas, loču, piesārņoto 
ūdeņu u.c. ostas dienestu kuģi)

2021.-2027. VBP -
VB; ES 
finansējums

Samazinās vidējais Ventspils brīvostas pārvaldes flotes 
vecums

P-4-4-3

Ventspils ostas infrastruktūras attīstība, ilgtspējīgas, 
modernas un drošas kuģošanas iespēju 
nodrošināšanai Ventspils ostā – Ventspils brīvostas 
digitalizācija

2021.-2027. VBP -
VB; ES 
finansējums

Ventspils brīvostas digitalizācija

P-4-4-4
Ventspils ostas sauszemes savienojamības attīstība 
(t.sk. autoceļi, dzelzceļš, satiksmes mezgli un pārvadi)

2021.-2027. VBP -
VB; ES 
finansējums

Uzlabota Ventspils ostas sauszemes savienojamība

P-4-4-5

Lokālas izcelsmes kravu bāzes attīstības veicināšana 
Ventspils brīvostā (t.sk. rūpniecības un loģistikas 
objektu un tiem nepieciešamo infrastruktūras 
elementu attīstība)

2021.-2027. VBP -
VB; ES 
finansējums

Lokālas izcelsmes kravu bāzes palielināšanās (t.sk. 
rūpniecības un loģistikas objektu un tiem nepieciešamo 
infrastruktūras elementu attīstība)

P-4-4-6
Ilgtspējīgas apkārtējās vides saglabāšana Ventspils 
ostā (t.sk. vides aizsardzības pasākumi, piestātņu 
elektrifikācija, alternatīvās degvielas u.c.)

2021.-2027. VBP -
VB; ES 
finansējums

Īstenoti ilgtspējīgas apkārtējās vides saglabāšanas 
pasākumi Ventspils ostā (t.sk. vides aizsardzības 
pasākumie, piestātņu elektrifikācija, alternatīvās 
degvielas u.c.)

P-5-1-1

Veicināt jaunu uzņēmumu veidošanu, sagatavojot 
jaunus kvalificētus speciālistus atbilstoši darba tirgus 
prasībām un iesaistot IKT izglītības programmu 
absolventus

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP, VeA, VT
PB; VB; ES 
finansējums

Izveidoti jauni IKT izglītības programmu absolventu 
uzņēmumi

P-5-1-2
Augsti kvalificētu cilvēkresursu pieejamības 
nodrošināšana, atbalstot ārzemju studentu piesaisti, 
esošo IKT izglītības programmu pilnveidošanu

Pastāvīgi VeA VATP, VDC, VT
PB; VB; ES 
finansējums

Uzlabota augsti kvalificētu cilvēkresursu pieejamība

P-5-1-3 Sniegt atbalstu komersantiem telpu nomai Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP
PB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

IKT uzņēmumu skaita pieaugums

P-5-1-4
Infrastruktūras (biroja telpu) izveide un uzturēšana 
IKT komercdarbības attīstībai

2021.-2027.
VNĪ; Komunālā 
pārvalde

VATP; VDC
PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Attīstīta infrastruktūra IKT komercdarbībai

P-5: IKT nozares attīstība

P-4-4

Turpināt Ventspils brīvostā 
atbilstošo infrastruktūras 

apstākļu nodrošināšanu un 
uzņēmējdarbības 

veicināšanu

P-5-1 Turpināt sekot līdzi IKT 
uzņēmumu vajadzībām un 

to izmaiņām, sniedzot 
attiecīgo atbalstu dažādu 
programmu ietvaros un 

plānojot nozares attīstību 
arī turpmāk
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-5-1-5 Digitālā inovāciju centra izveidošana un attīstība 2021.-2027. VDC VATP
PB; VB; ES  
finansējums

Izveidots Digitālais inovāciju centrs

P-5-1-6
IKT uzņēmumu informēšana par pieejamo atbalstu 
inkubatoros, biznesa atbalsta centrā, VeA 
laboratorijās u.c.

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP; Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

IKT uzņēmumu informētība par pieejamo atbalstu

P-5-1-7
IKT pilotprojektu programmas organizēšana un 
projektu līdzfinansēšana

Regulāri VDC Pilsētas mārketinga nodaļa
PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Līdzfinansēti IKT projekti

P-5-1-8
Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas 
nākamajam plānošanas periodam izstrāde un 
īstenošana

2021.-2027. VDC

VATP; VeA; VT; VBP; 
Izglītības pārvalde; 
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Izstrādāta un īstenota IKT nozares attīstības stratēģija

P-5-1-9
Veicināt IKT jomas investoru piesaisti (izstrādāt 
piedāvājumu utt.)

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VDC; VATP
PB; VB; ES 
finansējums

Izstrādāts piedāvājums IKT uzņēmumu piesaistei

P-5-2-1
IKT risinājumu ieviešanas veicināšana ražošanas 
uzņēmumos

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP
VB; PB; ES 
finansējums

Ieviesti IKT risinājumi ražožanas uzņēmumos

P-5-2-2
IKT risinājumu ieviešanas veicināšana pašvaldības un 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā

2021.-2027. VDC VATP
PB; VB; ES 
finansējums

Ieviesti IKT risinājumi pašvaldības un sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanā

P-5-2-3
Plašāka sadarbības veidošana Eiropā dažādos līmeņos 
un virzienos

Pastāvīgi VDC VATP
PB; VB; ES 
finansējums

Izveidota Eiropas līmeņa sadarbība

P-5-2-4
Programmatūrā (software ) balstītu industriju 
attīstība, piemēram, spēļu industrija

2021.-2027. VDC VATP; VeA; VT
PB; VB; ES 
finansējums

Attīstītas programmatūrā balstītas industrijas

    
   

   
   

   
   

 

P-5-2

Veicināt IKT uzņēmumu 
sadarbību ar citiem 
komersantiem un 

pašvaldības iestādēm, lai 
radītu arvien jaunus 

digitālo pakalpojumu un 
produktu veidus
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-6-1-1
Industriālo ēku pieejamības vai būvniecības iespēju 
nodrošināšana, ko izmantot ražošanai, un saistītas 
infrastruktūras izbūve un nodrošināšana

2021.-2027.
Komunālā 
pārvalde

VBP; VATP
VB; PB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Jaunas industriālās ēkas un infrastruktūra

P-6-1-2

Aktīva līdzdarbošanās valsts politikas veidošanā. 
Publiskā atbalsta (ES, valsts, pašvaldības) iespēju 
panākšana saimnieciskās darbības nodrošināšanai 
nepieciešamo ēku izbūvei

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Attīstības pārvalde VB; PB Atbalsta iespēju pieejamība ēku izbūvei

P-6-2-1
Piedāvājuma izstrāde investoru piesaistei, informējot 
par Ventspils piedāvātajām uzņēmējdarbības 
attīstības iespējām

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa 
VBP

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; VATP

PB; VB; ES 
finansējums

Piesaistīti investori

P-6-2-2
Ventspils pašvaldības mārketinga aktivitātes 
konkrētām mērķa grupām (iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem, pilsētas viesiem)

Regulāri
Pilsētas 
mārketinga nodaļa

Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa VATP; VBP; TIC

PB; VB; ES 
finansējums

Realizētas pašvaldības mārketinga aktivitātes dažādām 
mērķa grupām

P-6-2-3
Pašvaldības un uzņēmumu sadarbības labās prakses 
izcelšana

Regulāri
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Pilsētas mārketinga nodaļa
PB; VB; ES 
finansējums

Popularizēta labā prakse

P-6-3
Infrastruktūras attīstība 

uzņēmējdarbības 
atbalstam

P-6-3-1 Telpu izveidošana komercdarbībai 2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP; VNĪ; Komunālā 
pārvalde

VB; PB; ES 
finansējums

Izveidotas telpas komersantiem 

P-6-4-1

Ekspertu nodrošināšana konsultāciju sniegšanai 
uzņēmējdarbības attīstības, pētniecības un projektu 
vadības jomās, kas sniegtu pamatinformāciju par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veidošanu atbilstoši 
katra potenciālā un esošā uzņēmēja prasmēm un 
interesēm

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP
VB; PB; ES 
finansējums

Iedzīvotāju informētība par uzņēmējdarbības uzsākšanu

P-6-4-2

Atbalsts un komunikācija ar dažādām mērķa grupām 
(vecāko klašu skolniekiem, pēdējo kursu studentiem, 
pašnodarbinātām personām, jaunuzņēmumiem u.c.) 
par Ventspils pilsētas teritorijā pieejamo 
infrastruktūru un atbalsta instrumentiem gan 
pašvaldības, gan nacionālā līmenī

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP; VDC; VeA; VT 
VB; PB; ES 
finansējums

Mērķa grupu informētība par atbalsta iespējām

P-6-2

Popularizēt Ventspils 
iespējas, lai piesaistītu 

augstas pievienotas 
vērtībās privātās 

investīcijas

P-6-1

Veicināt iedzīvotāju iesaisti 
uzņēmējdarbībā, veidojot 
atbalsta ekosistēmu, kas 

nodrošina biznesa iemaņu 
apmācības un ātru 

problēmu risināšanu

P-6-4

Turpināt atbalsta 
pasākumus industriālās  

infrastruktūras izveidē un 
sakārtošanā nozarēm, kas 

spēj radīt augsti 
apmaksātas darba vietas 

un piesaistīt Ventspilij 
starptautiskus industriālos 
operatorus, lai veicinātu 

ekonomikas transformāciju 
un produktivitātes celšanu

P-6: Uzņēmējdarbības attīstība pilsētā
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-6-4-3 Aktuālās informācijas par apmācībām nodrošināšana Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP
VB; PB; ES 
finansējums

Informācijas pieejamība par apmācību piedāvājumu

P-6-4-4 Apmācību un semināru organizēšana Regulāri
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VATP; TIC; VDC
VB; PB; ES 
finansējums

Aktuālas biznesam nepieciešamas apmācības

P-6-5-1 Uzņēmēju aptaujas veikšana
Sākot ar 2021. 
gadu ik pēc 4 
gadiem.

Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Pilsētas mārketinga nodaļa
PB; Cits 
finansējums

Pašvaldībai zināms uzņēmēju viedoklis par 
uzņēmējdarbības vides vērtējumu pilsētā, par attīstības 
tendencēm, par aktuālajām problēmām 

P-6-5-2
Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas 
nodrošināšana

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

- PB Nodrošināta Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija

P-7-1-1

Detalizēta pilsētas viesu/ tūristu interešu un 
vajadzību apzināšana aptaujas veidā, sadarbojoties ar 
izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumiem, un 
precīza veicamo darbību plāna izveidošana 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Vismaz reizi 2 
gados

TIC Pilsētas mārketinga nodaļa
PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Rekomendācijas un darbības plāns tūrisma pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai

P-7-1-2
Starptautiskas atpazīstamības veicināšana Eiropas 
mēroga tūrisma un kultūras objektam - Zinātnes un 
Inovāciju centrs

Pastāvīgi VDC
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; TIC

PB; VB
Realizētas tūrisma un kultūras objekta mārketinga 
aktivitātes starptautiskā līmenī

P-7-1-3
Starptautiskas atpazīstamības veicināšana Eiropas 
mēroga tūrisma un kultūras objektam - Koncertzāle 
"Latvija"

Pastāvīgi
Kurzemes 
filharmonija

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; TIC

KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Realizētas tūrisma un kultūras objekta mārketinga 
aktivitātes starptautiskā līmenī

P-7-1-4

Informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļos par 
Ventspils infrastruktūras piemērotību starptautiska 
un nacionāla līmeņa konferenču un pasākumu 
organizēšanai

Pastāvīgi TIC Pilsētas mārketinga nodaļa PB
Informācijas pieejamība par Ventspils infrastruktūras 
piemērotību starptautiska un nacionāla līmeņa 
konferenču un pasākumu organizēšanai

P-7-1-5
Regulāra aktuālā piedāvājuma sagatavošana un 
izplatīšana dažādās formās un dažādos informācijas 
kanālos

Regulāri TIC Pilsētas mārketinga nodaļa PB
Informācijas pieejamība par Ventspils tūrisma 
piedāvājumu dažādos kanālos

P-7-1-6
Informācijas nodrošināšana par Ventspili dažādos ar 
tūrisma saistītos portālos un dažādu interešu grupu 
portālos

Regulāri TIC
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB
Informācijas pieejamība par Ventspili tūrisma u.c. 
portālos

P-7: Tūrisma attīstība

   
  

   
   

   
 

Veikt uz konkrētām mērķa 
grupām vērstas mārketinga 

aktivitātes
P-7-1

P-6-5

Sekot līdzi Ventspils 
pilsētas uzņēmēju darbības 

aktualitātēm un 
problēmām 



2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-7-1-7
Piedalīšanās izstādēs, gadatirgos, tūrisma forumos, 
konferencēs u.c. pasākumos, tai skaitā starptautiskos

Regulāri TIC -
PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Dalība Ventspils tūrisma piedāvājumu popularizējošos 
pasākumos

P-7-1-8

Uzņēmumu iesaistes veicināšana Ventu bankas 
darbībā, lai kampaņa būtu aktuāla arī vietējiem 
iedzīvotājiem, kas ziemas sezonā ir lielākie ventu 
pelnītāji

Pastāvīgi TIC -
PB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Piesaistīti jauni uzņēmumi Ventu bankas darbībā

P-7-1-9
Ventu elektroniskās uzskaites un lietošanas sistēmas 
izstrāde

2024.-2027.; 
B prioritāte

TIC -
PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Ventu uzskaites sistēma

P-7-1-10 Ventspilnieka kartes nepieciešamības izvērtēšana 2021. TIC
Izpilddirektora vietnieks 
IKT jomā

PB; VB; ES 
finansējums

Izvērtēta Ventspilnieka kartes nepieciešamība

P-7-2-1 Kultūras tūrisma attīstības veicināšana 2021.-2027. TIC

Kultūras centrs; Kurzemes 
filharmonija; Ventspils 
bibliotēka; Ventspils 
muzejs; Komunālā 
pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums

Realizētas atbalsta akvititātes kultūras tūrisma attīstībai

P-7-2-2 Dabas tūrisma attīstības veicināšana 2021.-2027. TIC Komunālā pārvalde
PB; VB; ES 
finansējums

Realizētas atbalsta aktivitātes dabas tūrisma attīstībai

P-7-2-3 Pludmales akvaparka attīstības veicināšana 2021.-2027. Sporta pārvalde
OC Ventspils; Komunālā 
pārvalde

PB; VB; cits 
finansējums

Jauni izklaides objekti pludmales akvaparkā 

P-7-2-4
Atbalsts tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu jomas 
komersantiem 

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

TIC; Komunālā pārvalde; 
APN

PB; VB; ES 
finansējums

Atbalstīti tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu jomas 
komersantu projekti 

P-7-2-5
Veicināt kurortoloģijas, medicīnas tūrisma un 
darījumu tūrisma attīstību pilsētā

2021.-2027. TIC

Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika; OC 
Ventspils 

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Realizētas aktivitātes kurortoloģijas, medicīnas tūrisma 
un darījumu tūrisma attīstībai pilsētā
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-7-2-6 Augsta līmeņa viesnīcas piesaistes veicināšana 2021.-2027. TIC
APN; KP; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Piesaistīta augsta līmeņa viesnīca

P-7-2-7 Kūrortpilsētas statusa iegūšana
2024.-2027.; 
B prioritāte

TIC

Komunālā pārvalde; 
Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Iegūts kūrortpilsētas statuss

P-7-2-8
Jauna tūrisma reģionālā objekta - rodeļu trases - 
izveide

2021.-2027. OC Ventspils -
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Izveidota rodeļu trase

P-7-2-9
Jauna tūrisma reģionālā objekta - Izglītības un ģimeņu 
atpūtas centra - izveide

2021.-2027.
Komunālā 
pārvalde

VDC
PB; VB; ES 
finansējums

Izveidots Izglītības un ģimeņu atpūtas centrs

P-7-2-10 Ūdenstūrisma pakalpojumu attīstība 2021.-2027. Izpilddirektors
Komunālā parvalde;
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

Attīstīti ūdenstūrisma pakalpojumi

P-7-3-1
Tūrisma nozares uzņēmumu klientu apkalpošanas 
sistēmas pilnveidošana

2021.-2027. TIC -
PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

 Pilnveidota tūrisma nozares uzņēmumu klientu 
apkalpošanas sistēma

P-7-2

  
 

Nodrošināt un atbalstīt 
tūrisma infrastruktūras 

pilnveidošanu un 
paplašināšanu, t.sk. 

mazinot sezonalitātes 
ietekmi, lai veicinātu 

ekonomikas transformāciju 
un produktivitātes celšanu



2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-7-3-2
Tirdzniecības un izklaides pasākumu  veicināšana 
pilsētā tūrisma sezonas laikā

Regulāri
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Kultūras centrs; Kurzemes 
filharmonija; Komunālā 
pārvalde

PB; Cits 
finansējums

Pastāvīgi nodrošināti pasākumi pilsētas iedzīvotājiem un 
viesiem 

P-7-3-3
Konkursu rīkošana tūrisma nozares uzņēmējiem par 
labāko pakalpojumu sniedzēju  (ēdināšanas, 
izmitināšanas uzņēmumiem)

Regulāri TIC
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

PB; Cits 
finansējums

Noskaidroti gada labākie uzņēmumi

P-7-3-4 Tikšanos organizēšana ar tūrisma uzņēmējiem Pastāvīgi TIC
Ekonomikas un iepirkumu 
nodaļa

PB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Ventspils pilsētas tūrisma produktu atpazīstamības 
veicināšana. Jaunāko atziņu un labākās pieredzes 
apgūšana 

P-7-4-1 Tūrisma konferences un forumu organizēšana Regulāri TIC -
PB; VB; ES 
finansējums

Organizēti tūrisma sadarbības un popularizēšanas 
pasākumi

P-7-4-2

Sadarbība ar Latvijas un Kurzemes tūrisma un citām 
organizācijām (LIAA Tūrisma departaments, KTA) un 
Kurzemes reģiona pašvaldībām tūrisma maršrutu 
izveidē, informatīvo materiālu izstrādē, projektu 
izstrādē u.c.

Pastāvīgi TIC
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Piedalīšanās sadarbības pasākumos ar valsts un 
reģionālajām tūrisma institūcijām

P-7-4-3
Starptautiskā sadarbība maršrutu, piedāvājumu 
veidošanā (starptautiskās nozares ascociācijas)

Pastāvīgi TIC -
PB; VB; ES 
finansējums

Piedalīšanās sadarbības pasākumos ar starptautiskām 
tūrisma institūcijām

P-7-4-4
Sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību tūrisma 
maršrutu izveidē, informatīvo materiālu izstrādē, 
projektu izstrādē un ieviešanā u.c. 

Pastāvīgi TIC -
PB; VB; ES 
finansējums

Sadarbība ar Ventspils novada pašvaldību

Sekmēt viesmīlības 
paaugstināšanos pilsētā

P-7-3

P-7-4

Sadarboties ar tūrisma un 
citām organizācijām un 

pašvaldībām tūrisma 
produktu veidošanā un 
apmeklētāju piesaistē
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 1 - Prasmes: Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-8-1-1 Pašvaldības datu pārraides tīkla paplašināšana 2021.-2027. VDC -
PB; VB; ES 
finansējums

Uzlabota datu pārraides tīkla pieejamība

P-8-1-2
Pašvaldības izglītības iestāžu, citu iestāžu un 
kapitālsabiedrību piekļuves nodrošināšana 
optiskajam datu pārraides tīklam

2021.-2027. VDC Izglītības pārvalde
PB; VB; ES 
finansējums

Optiskā datu pārraides tīkla pieejamība

P-8-1-3

IKT u.c. viedo tehnoloģiju efektīvai izmantošanai 
nepieciešamo serveru, programmatūras u.c. resursu 
nodrošināšana, turpinot plānveidīgi un centralizēti 
attīstīt publiski pieejamo, kā arī Ventspils pilsētas 
pašvaldības iestāžu un ar to saistīto kapitālsabiedrību, 
IKT infrastruktūru

2021.-2027. VDC -
PB; VB; ES 
finansējums

Attīstīta IKT infrastruktūra

P-8-1-4 Atbalsts IKT lietotājiem pašvaldības struktūrās Pastāvīgi VDC -
PB; VB; ES 
finansējums

Atbalsta pieejamība IKT lietotājiem pašvaldības 
struktūrās

P-8: Ātri, moderni sakari, IKT un viedo tehnoloģiju darbībai nepieciešamā infrastruktūra

P-8-1

Nodrošināt ES plānošanas 
dokumentos noteikto 

mērķu un rādītāju IKT jomā 
sasniegšanu (Common EU 

broadband targets for 
2025. Digital Single 

Market Strategy u.c.) datu 
pārraides tīklu pieejamībā



2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-1-1-1
Personāla pilnveidošanas sistēma (pašvaldības 
darbinieku apmācības, novērtēšana u.c.)

Regulāri Personāla nodaļa
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta personāla 
kompetence visās 
pašvaldības struktūrvienībās

L-1-1-2

Vienotas pieejas izstrāde un ieviešana 
pašvaldības darbinieku komunikācijai ar 
iedzīvotājiem, kas būtu vērsta uz sadarbību 
iedzīvotāju vajadzību risināšanā un pašvaldības 
atbalsta sniegšanu iespēju robežās

Regulāri Personāla nodaļa Vispārējā  nodaļa
PB; VB; ES 
finansējums

Izstrādāta un ieviesta pieeja 
pašvaldības darbinieku 
komunikācijai ar 
iedzīvotājiem

L-1-1-3
Ārvalstu un citu pašvaldību labās prakses 
izmantošana

Pastāvīgi Personāla nodaļa
Vispārējā nodaļa; 
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES fondi
Pārņemtie labās prakses 
piemēri

L-1-2-1
Jaunu pakalpojumu sniegšana elektroniskā 
formā

2021.-2027.
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

VDC
PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Jaunu pakalpojumu 
pieejamība elektroniskā 
formā

L-1-2-2
Ar Ventspils pilsētas pašvaldības iekšējo 
informācijas apriti saistīto informācijas sistēmu 
pilnveidošana

2021.-2027. VDC -
PB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidotas pašvaldības 
informācijas sistēmas

L-1-2-3
E-pakalpojumu izmantošanas veicināšana gan 
iedzīvotāju, gan pašvaldības iestāžu vidū

Pastāvīgi
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

VDC
PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta e-pakalpojumu 
izmantošana

L-1-3-1
E-pārvaldes pakalpojumu praktiskās 
izmantošanas mācību iekļaušana Ventspils 
izglītības iestāžu mūžizglītības programmās

Pastāvīgi Izglītības pārvalde
VeA; VT; VDC; 
Ventspils bibliotēka

PB; VB; ES 
finansējums

Pieejamas mūžizglītības 
programmas digitālo prasmju 
apguvei, t.sk. e-pārvaldes 
pakalpojumu izmantošanai

L-1-3-2
Bērnu un jauniešu iepazīstināšana ar e-
pakalpojumu izmantošanu

Pastāvīgi VDC
VeA; VT; Izglītības 
pārvalde; Ventspils 
bibliotēka

PB; VB; ES 
finansējums

Sniegta informācija bērniem 
un jauniešiem par e-
pārvaldes pakalpojumu 
izmantošanu

L-1: Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde

L-1-1
Pastāvīgi īstenot un attīstīt 
gudru, efektīvu un atvērtu 

pārvaldību

L-1-2
Atbalstīt un attīstīt e-pārvaldes 

rīkus

L-1-3 Veicināt e-pakalpojumu 
izmantošanu dažādu sabiedrības 

grupu vidū
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-1-3-3
Pilsētas viesiem un potenciālajiem 
iedzīvotājiem nozīmīgu pakalpojumu sniegšana 
attālināti

Pastāvīgi
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

VDC
PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Sniegti attālinātie 
pakalpojumi pilsētas viesiem 
un potenciālajiem 
iedzīvotājiem

L-1-4-1
Valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centra (VPVKAC) pieejas 
īstenošana pašvaldības institūciju darbībā

2021.-2023. Vispārējā  nodaļa VDC
PB; VB; ES 
finansējums

Iedzīvotājiem ērti 
pašvaldības pakalpojumi

L-1-4-2
Pašvaldības iestāžu darbības efektivitātes un 
attiecīgo uzdevumu izmaksu izvērtēšana 

Regulāri Finanšu nodaļa - PB; ES finansējums
Izvērtēta pašvaldības 
struktūrvienību efektivitāte 
un izdevumi

L-1-4-3
Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības 
efektivitātes un attiecīgo uzdevumu izmaksu 
izvērtēšana

Regulāri KPN - PB; ES finansējums
Izvērtēta pašvaldības 
struktūrvienību efektivitāte 
un izdevumi

L-1-5-1
Iedzīvotāju iesaistīšana pašvaldības lēmumu 
pieņemšanā

Regulāri
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

Vispārējā nodaļa
PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta iedzīvotāju 
iesaiste pašvaldības lēmumu 
pieņemšanā, t.sk. klātienes 
tikšanos, publisko 
apspriešanu par lielākajiem 
investīciju projektiem un 
uzņēmējdarbības 
aktualitātēm veidā

L-1-5-2 Pilsētas iedzīvotāju aptaujas Regulāri
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

Pašvaldības Iestādes 
un kapitālsabiedrības

PB; ES finansējums
Ikgadēji veiktas iedzīvotāju 
aptaujas (klātienē, 
telefoniski, internetā)

L-1-5-3
Sabiedrības informēšana par pašvaldības 
darbību un aktualitātēm

Regulāri
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

- PB; ES finansējums
Sabiedrības informēšanas 
pasākumi par pašvaldības 
darbību un aktualitātēm

L-1-4
Pilnveidot iedzīvotājiem ērtu 

pašvaldības pārvaldes institūciju 
infrastruktūru

L-1-5 Veidot kvalitatīvu un drošu 
demokrātiskās līdzdalības un 

informācijas telpu
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-1-5-4
Komunikācijas kanālu daudzveidošana un 
modernizēšana

Pastāvīgi
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

-
PB; VB; ES 
finansējums

Sabiedrības informēšanas 
kanālu par pašvaldības 
darbību un aktualitātēm 
daudzveidība, t.sk. Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības 
oficiālās tīmekļvietnes 
www.ventspils.lv 
modernizēšana

L-1-5-5
Regulāras atvērto durvju dienas pašvaldības 
institūcijās

Regulāri
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

Pašvaldības Iestādes 
un kapitālsabiedrības

PB; ES finansējums
Organizētas atvērto durvju 
dienas

L-1-5-6
Ventspils pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un 
kapitālsabiedrību sociālo tīklu komunikācijas 
pilnveidošana

Pastāvīgi
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; KSB; ES 
finansējums

Efektīva komunikācija 
sociālajos tīklos

L-1-5-7
Ventspils pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un 
kapitālsabiedrību mājas lapu pilnveidošana un 
aktualizēšana

Pastāvīgi
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; KSB; ES 
finansējums

Modernas un mūsdienīgas 
Ventspils pilsētas pašvaldības 
struktūrvienību mājas lapas

L-1-6-1
Iesaistīšanās un projektu realizācija teritoriālās 
sadarbības ietvaros

Pastāvīgi Vispārējā  nodaļa Attīstības pārvalde
PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Piesaistīts finansējums 
teritoriālās sadarbības 
projektos; Ieviesti teritoriālās 
sadarbības projekti

L-1-6-2
Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada 
kopīgas attīstības programmas 2021.-
2027.gadam izstrāde, īstenošana un uzraudzība

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Ventspils novada 
pašvaldība

PB; VB

Ventspils valstspilsētas un 
Ventspils novada kopīga 
attīstības programma 2021.-
2027.gadam un uzraudzības 
pārskati

L-1-6 Turpināt un pilnveidot 
pašvaldības sadarbību ar citām 

pašvaldībām un institūcijām
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-1-6-3
Sadarbība ar Ventspils novada pašvaldību 
izglītības, atkritumu apsaimniekošanas un 
civilās aizsardzības jautājumos

Pastāvīgi Izpilddirektors

Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa 
Izglītības pārvalde; 
VLK; Pašvaldības 
policija

PB; VB; ES 
finansējums

Pastāvoša sadarbība ar 
Ventspils novadu

L-1-6-4
Sadarbība ar citām pašvaldībām piekrastes 
attīstības un citos kopīgu interešu jautājumos

Pastāvīgi Izpilddirektors
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa 
APN; TIC

PB; VB; ES 
finansējums

Pastāvoša sadarbība ar citām 
pašvaldībām

L-1-6-5
Aktīva iesaistīšanās pašvaldību interešu 
aizstāvības organizācijās

Pastāvīgi Izpilddirektors -
PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta darbinieku 
kompetence un iesaistīšanās 
plānošanas procesā

L-1-6-6
Pašvaldības un institūciju starptautiskās 
sadarbības paplašināšana

Pastāvīgi Vispārējā  nodaļa
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta darbinieku 
kompetence un iesaistīšanās 
plānošanas procesā

L-2-1-1
Iedzīvotājiem draudzīgu vietu veidošanas 
turpināšana pilsētā (pieejamas, ērtas un ar 
iespējām organizēt sabiedriskos pasākumus)

2021.-2027. Kultūras centrs
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums

Atbalstītas iedzīvotāju idejas 
iedzīvotājiem draudzīgu vietu 
veidošanai pilsētā

L-2-1-2
Pašvaldības atbalsts iedzīvotāju, īpaši jauniešu, 
un komersantu iniciatīvas projektiem un 
konkursiem

Pastāvīgi Izpilddirektors
Visas pašvaldības 
struktūrvienības, 
izņemot ŪDEKA

PB; VB; ES 
finansējums

Iedzīvotāju iniciatīvas fonda 
atbalstīti iedzīvotāju 
pasākumi un citas iniciatīvas

L-2-1-3

Pašvaldības atgriezeniskās saites veicināšana, 
nodrošinot likumdošanas prasības un veicinot 
brīvprātīgās iniciatīvas pašvaldības iedzīvotāju 
iesaistē

Pastāvīgi Finanšu nodaļa
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; VDC

PB; VB; ES 
finansējums

Ieviesti pasākumi 
atgriezeniskās saites 
veicināšanai ar iedzīvotājiem, 
piemēram, līdzdalības 
budžets

L-2: Iedzīvotāju grupu, īpaši jaunatnes pašiniciatīvas atbalsts

   
    

  

L-2-1 Veidot plašāku komunikāciju par 
iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
konkursos pieejamā atbalsta 

saņemšanu un paplašinot 
atbalstāmo iniciatīvu loku
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-2-1-4 Brīvprātīgo darba sekmēšana Pastāvīgi Sociālais dienests

Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija; 
Izglītības pārvalde; 
Ventspils muzejs

PB; VB; ES 
finansējums

Attīstītas brīvprātīgo darba 
iespējas

L-2-1-5

Aktuālās informācijas nodrošināšana par 
jauniešu iniciatīvu atbalsta iespējām un 
jauniešu atbalsta informācijas platformas 
uzturēšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde

Kultūras centrs; 
Sociālais dienests; 
Attīstības pārvalde; 
VeA; VT; Ventspils 
bibliotēka

PB; VB; ES 
finansējums

Jauniešiem pieejama atbalsta 
un informācijas platforma

L-2-2-1
Izskatīt iespēju pārņemt apkaimju veidošanas 
praksi no citām Latvijas pilsētām

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

APN
PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Izvērtēta apkaimju 
veidošanas prakses 
nepieciešamība Ventspils 
pilsētā

L-2-2-2
Aktuālās informācijas nodrošināšana par 
kopienu inciatīvu atbalsta iespējām

2021.-2027. Kultūras centrs

Sociālais dienests; 
Attīstības pārvalde; 
VeA; VT; Izglītības 
pārvalde; Ventspils 
bibliotēka

PB; VB; ES 
finansējums

Interesentiem pieejama 
informācija, piemēram, par 
Latvijas kopienu fondu 
kustību, Kurzemes NVO 
atbalsta fondu u.c.

L-2-3-1
Atbalsts starptautiskiem jauniešu projektiem 
(t.sk. ar sadraudzības pilsētu jauniešiem)

2021.-2027. Izglītības pārvalde
VeA; VT; Attīstības 
pārvalde; VDC

PB; VB; ES 
finansējums

Ventspils jauniešu iesaiste 
starptautiskos projektos

L-2-3-2

Ārpus Ventspils studējošo  jauniešu 
informēšana par pilsētā pieejamajām iespējām 
izglītības un profesionālajā jomā pilsētas 
piederības veicināšanai

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VeA; VT; VATP; 
Izglītības pārvalde; 
Personāla nodaļa; 
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

Ārpus Ventspils studējošo 
Ventspils jauniešu 
informētība par Ventspilī 
pieejamajām iespējām un 
saiknes saglabāšana

L-2-4-1
Finansiāls atbalsts Ventspils pilsētas skolu 
pašpārvalžu aktivitātēm

2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; Cits finansējums
Aktīva skolēnu pašpārvalžu 
darbība

L-2-4-2 Skolēnu pašpārvalžu līderu apmācības 2021.-2027. Izglītības pārvalde - PB; Cits finansējums
Pilnveidotas skolēnu 
pašpārvalžu līderu prasmes 
un zināšanas

Veicināt teritorijas attīstības 
biedrību un apkaimju veidošanos 

Ventspilī

    
   
   

   
  

L-2-2

L-2-3
Palīdzēt veidot jauniešu pasaules 
skatījumu, veicināt starptautiskus 

kontaktus

L-2-4
Atbalstīt un iesaistīt Ventspils 

pilsētas skolu skolēnu 
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-2-4-3

Atbalsts neformālajai organizācijai "Prezidentu 
klubs", kurā darbojas Ventspils skolu skolēnu 
pašpārvalžu līderi, kā arī iesaistīšana lēmumu 
pieņemšanā pilsētā

2021.-2027. Izglītības pārvalde Vispārējā nodaļa PB
Skolēnu pašpārvalžu līderi 
iesaistīti lēmumu 
pieņemšanā

    
   

pašpārvaldes
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-3: Iedzīvotāju emigrācijas mazināšana un remigrantu/ ārvalstnieku integrācija

L-3-1-1
Ventspils iedzīvotāju emigrācijas iemeslu 
apzināšana

2021.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES 
finansējums

Veikta iedzīvotāju 
aizbraukšanas iemeslu 
apzināšana

L-3-1-2
Pašvaldības programmas iedzīvotāju 
emigrācijas mazināšanai izstrāde un īstenošana

2022.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Visaptveroša pašvaldības 
darbinieku iesaiste 
emigrācijas mazināšanā

L-3-1-3
Pilsētas iedzīvotāju iesaistīšana pozitīvas 
pieredzes un dzīves kvalitātes reklamēšanā

2021.-2027.
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; ES finansējums
Visaptveroša pilsētas 
iedzīvotāju iesaiste 
emigrācijas mazināšanā

L-3-2-1

Atbalsta pasākumu veikšana diasporas saiknes 
stiprināšanai ar Latviju, t.sk. Ventspilnieka 
identitātes un piederības sajūtas stiprināšanai, 
iesaistot emigrantu ģimenes un draugus

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Veikti atbalsta pasākumi 
Latviešu diasporas saiknes 
stiprināšanai ar Latviju

L-3-2-2

Iedzīvotāju kontaktpunkta darbības un mājas 
lapas www.livinventspils.lv nodrošināšana un 
attīstīšana, praktiska atbalsta nodrošināšana 
atgriešanās/ pārcelšanās procesam, informējot 
remigrantus/ ārvalstniekus par iespējām 
iekļauties Ventspils darba tirgū, iegūt jaunu 
kvalifikāciju izglītības iespējām bērniem, 
latviešu valodas kursu pieejamību u.c.

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Nodrošināta Iedzīvotāju 
kontaktpunkta darbība un 
vienota informācijas 
platforma ar praktisku 
informāciju par pārcelšanos 
uz Ventspili (darba tirgus 
iespējas, profesionālās 
pilnveides iespējas, izglītības 
iespējas bērniem, latviešu 
valodas kursu pieejamība 
u.c.)

    
  

   

Mazināt emigrāciju no Ventspils 
pilsētas

L-3-1
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-3-2-3
Veicināt Ventspils iedzīvotāju, reemigrantu un 
jauniebraucēju piederības sajūtu pilsētai

Pastāvīgi Izpilddirektors

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; 
Izglītības pārvalde; 
Kultūras centrs; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka;
Kurzemes 
filharmonija

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Organizēti saliedējoši un 
starpkultūru pasākumi, 
popularizēti labās prakses 
piemēri u.c.

L-3-2-4

Organizēt informatīvus un izglītojošus 
pasākumus Ventspils iedzīvotājiem par 
vienlīdzīgām iespējām un nediskrimināciju, lai 
uzlabotu tās attieksmi un saliedētu tos 
jauniebraucēju iekļaušanai

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; 
Izglītības pārvalde; 
Kultūras centrs;
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Kurzemes 
filharmonija

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Organizēti informatīvi un 
izglītojoši pasākumi, t.sk. 
Izglītības iestādēs par 
nediskrimināciju, iekļaušanu 
un saliedētību

L-3-2-5

Romu kopienas sociāli ekonomiskās 
integrācijas veicināšana izglītības, 
nodarbinātības, veselības aprūpes un citās 
jomās

2021.-2027. Izpilddirektors
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Romu integrācijas 
programma pašvaldības 
sociāli ekonomiskajā attīstībā

L-3-2

Sekmēt iedzīvotāju piesaisti un 
noturēšanu, veicinot 

reemigrāciju un saliedējot 
sabiedrību
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-4-1-1 Jauniešu vajadzību izpēte 2021. Izglītības pārvalde

Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa 
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB
Noskaidrotas jauniešiem 
nozīmīgākās vajadzības 
dzīvei Ventspilī

L-4-1-2
Atbalsta programmas, kas pamatota ar izpētē 
iegūtajiem secinājumiem, izveidošana, 
motivējot jauniešus palikt Ventspilī 

2021.-2027. Izglītības pārvalde
Visas pašvaldības 
struktūrvienības

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Izstrādāta programma 
"Ventspils - Jauniešiem 
draudzīga pilsēta"

L-4-1-3 Jauniešu mājas darbības pilnveides turpināšana 2021.-2027. Izglītības pārvalde -
PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Pilnveidota Jauniešu mājas 
darbība

L-5: Daudzveidīga, intensīva, iedzīvotājus un apmeklētājus saistoša kultūras dzīve

L-5-1-1
Pētījuma veikšana par kultūras dzīvi, t.sk. 
Ventspils pilsētas iedzīvotāju piederību 
veidojošajiem aspektiem

2021.-2022.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Kultūras centrs, 
Ventspils muzejs, 
Ventspils bibliotēka, 
Pilsētas mārketinga 
nodaļa, TIC

PB; VB; ES 
finansējums

Veikts pētījums par kultūras 
dzīvi un piederību 
veidojošajiem aspektiem

L-5-1-2
Kultūras pasākumu piedāvājuma 
pilnveidošana, pamatojoties uz pētījumā 
izdarītajiem secinājumiem

Regulāri
Kultūras centrs; 
Kurzemes filharmonija

Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Ventspils 
bibliotēka; Ventspils 
muzejs; TIC; 
Izglītības pārvalde

PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidots kultūras 
pasākumu piedāvājums

L-5-1-3
Regulāra kultūras pasākumu kvalitātes 
izvērtēšana

Regulāri Izpilddirektors

Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija; 
Ventspils bibliotēka; 
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Ventspils 
muzejs; Izglītības 
pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums

Kvalitatīvi un daudzveidīgi 
kultūras pasākumi

L-4: Jaunu risinājumu ieviešana jauniešu noturēšanai un piesaistei 

L-4-1
Izveidot programmu "Ventspils - 

Jauniešiem draudzīga pilsēta"

Veicināt saistošu, tradicionālu un 
saliedējošu pasākumu 

organizēšanu, kas veicina 
ventspilnieku piederības sajūtu 

pilsētai

L-5-1
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-5-1-4
Kvalitatīvu, saistošu kultūras pasākumu 
atbalstīšana pašvaldības kultūras institūcijās

2021.-2027. Kultūras centrs

Kurzemes 
filharmonija; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Izglītības pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums

Kvalitatīvu kultūras 
programmu pieejamība 
Ventspils un Latvijas 
iedzīvotājiem

L-5-1-5
Pilsētas kultūras iespēju un pasākumu 
popularizēšana

2021.-2027.
TIC; Pilsētas 
mārketinga nodaļa

Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Izglītības pārvalde

PB; Cits finansējums
Informācija sociālajos tīklos, 
tīmekļa vietnēs, dažādi 
reklāmas materiāli

L-5-1-6
Ventspils pilsētas kultūrizglītības iespēju 
attīstīšana un popularizēšana

2021.-2027. Izglītības pārvalde

Kurzemes 
filharmonija; VMV; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka, 
Kultūras centrs

PB; VB; Cits 
finansējums

Pasākumi konkrētām 
mērķgrupām

L-5-1-7
Iedzīvotāju un uzņēmēju radošās iniciatīvas 
veicināšana pašiem organizēt saistošus 
pasākumus

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Kultūras centrs; 
Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
TIC; Izglītības 
pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums

Paplašināti iedzīvotāju un 
uzņēmēju iesaistes 
mehānismi

L-5-1-8
Starptautiskās sadarbības paplašināšana 
kultūras pasākumos

2021.-2027. Kultūras centrs
Kurzemes 
filharmonija

PB; VB; Cits 
finansējums (t.sk, 
VKKF)

Ventspils kā Baltijas un 
nacionālas nozīmes attīstības 
centra attīstība un 
nostiprināšana par augstas 
kvalitātes kultūras centru
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-5-2
Veicināt Ventspils radošā 

kvartāla izveidi
L-5-2-1

Radošā kvartāla un radošo industriju 
sadarbības platformas izveidošanas 
izvērtēšana, iesaistot iedzīvotājus diskusijā par 
tiem saistošu elementu veidošanu

2021.-2027. Kultūras centrs APN
PB; VB; ES 
finansējums

Izvērtēta radošā kvartāla un 
radošo industriju sadarbības 
platformas izveidošana 
radošo profesiju (mākslinieki, 
amatnieki, dizaineri u.c.) 
darbībai

L-5-3-1
Starptautisku profesionālās kultūras un  
mākslas pasākumu (festivālu) atbalstīšana

Regulāri Kurzemes filharmonija

Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
VLK; Rakstnieku un 
tulkotāju māju; 
VMV; Izglītības 

KSB; PB; VB
Paplašināts pilsētas 
profesionālās mākslas 
pakalpojumu piedāvājums

L-5-3-2

Pašvaldības kultūras iestāžu rīkoto pasākumu 
paplašināšana, izmantojot radošas un 
interaktīvas tehnoloģijas un spēles, organizējot 
tiešsaistes režīma lekcijas, konferences, kursus 
u.c.

2021.-2027.

Ventspils bibliotēka; 
Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija; Ventspils 
muzejs

Izglītības pārvalde
PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Paplašināts pasākumu un 
pakalpojumu piedāvājums 
jauniešu auditorijai u.c. 
mērķgrupām.

L-5-3-3
Profesionālās ievirzes kolektīvu un izcilības 
atbalstīšana

2021.-2027. Kurzemes filharmonija VMV KSB; PB; VB
Paplašināts pilsētas 
profesionālās mākslas 
pakalpojumu piedāvājums

L-5-3-4
Komunikācijas materiālu izstrāde un izveide 
publicitātes sekmēšanai

2021.-2027.
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Kultūras centrs; 
Kurzemes 
filharmonija

PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta Ventspils 
pilsētas pašvaldības kultūras 
iestāžu  publicitāte un 
attīstītas tīmekļa vietnes

L-5-3-5

Profesionālās mākslas pieejamības veicināšana 
(teātra nams "Jūras vārti", koncertzāle 
"Latvija") sadarbībā ar Latvijas un 
starptautiskām producentu apvienībām

Pastāvīgi Kurzemes filharmonija

Ventspils muzejs; 
Ventspils bibliotēka; 
Izglītības pārvalde; 
Kultūras centrs; VMV

KSB; PB; VB

Ventspils kā Baltijas un 
nacionālas nozīmes attīstības 
centra attīstība un 
nostiprināšana par augstas 
kvalitātes kultūras centru

L-5-3
Pilnveidot un modernizēt pilsētas 

kultūras pakalpojumu 
piedāvājumu
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-5-4-1
Kultūras centra ēkas renovācija, labiekārtošana 
un tehniskā nodrošinājuma un 
materiāltehniskās bāzes modernizācija

2021.-2027. Kultūras centrs -
PB; VB; ES 
finansējums

Atjaunota Kultūras centra 
ēka un modernizēta tā 
materiāltehniskā bāze

L-5-4-2
Teātra nama Jūras vārti renovācija un 
labiekārtošana 

2021.-2027. Kurzemes filharmonija Kultūras centrs
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Renovēts un labiekārtots 
teātra nams "Jūras vārti"

L-5-4-3
Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra 
Gāliņciemā būvniecība

2021. Ventspils bibliotēka VNĪ
PB; VB; ES 
finansējums

Daudzfunkcionālais 
pakalpojumu centrs 
Gāliņciemā

L-5-4-4
Ventspils bibliotēkas infrastruktūras un 
pakalpojumu modernizācija

2021.-2027. Ventspils bibliotēka -
PB; VB; ES 
finansējums

Modernizēta Ventspils 
bibliotēkas infrastruktūra un 
pakalpojumi

L-5-5-1
Iedzīvotāju (t.sk. mazākumtautību, piemēram, 
romu) aktivitātes veicināšana amatieru mākslā 
un jaunradē

2021.-2027. Kultūras centrs
Ventspils bibliotēka; 
Ventspils muzejs; 
Izglītības pārvalde

PB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Ventspils un Latvijas 
iedzīvotāju pieejamība 
amatiermākslai un jaunradei

L-5-5-2
Atbalsta sistēmas kvalitatīvai amatiermākslai 
nodrošināšana

2021.-2027. Kultūras centrs -
PB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Sniegts atbalsts 
amatiermākslas 
pilnveidošanai

L-5-5-3
Latviešu vēsturisko zemju un unikālās 
kultūrvides un kopīgas identitātes saglabāšana 
un popularizēšana

2021.-2027. Izpilddirektors
Kultūras centrs;
Ventspils bibliotēka;
Ventspils muzejs

PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Lībiešu, ventiņu tradīciju 
saglabāšana un 
popularizēšana

L-5-6-1

Ventspils pilsētas un Ventspils novada garīgo 
un materiālo vēstures lietu apzināšanas, 
vākšanas, glabāšanas un popularizēšanas 
nodrošināšana Ventspils muzejos

2021.-2027. Ventspils muzejs
Ventspils novada 
pašvaldība

PB; VB; ES 
finansējums

Baltijas mēroga tūrisma 
galamērķa tālāka attīstība. 
Mūsdienīga krājuma 
glabāšanas un eksponēšanas 
prasībām atbilstoša ēka un 
brīvdabas ekspozīcijas 
iekārtojums.

Atjaunot kultūras iestāžu 
infrastruktūru un pilnveidot 

kultūras objektu 
materiāltehnisko bāzi

L-5-4

L-5-6 Attīstīt Ventspils muzeja  
infrastruktūru un piedāvājumu

L-5-5

Saglabāt un popularizēt latviešu, 
lībiešu, ventiņu un citu tautu 

kultūras identitāti nākamajām 
paaudzēm kā nemateriālo 

kultūras mantojumu
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-5-6-2

Kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte un 
popularizēšana, kultūras satura pieejamības 
nodrošināšana plašai sabiedrībai, balstoties uz 
muzeja krājumu, darbinieku intelektuālajām un 
radošajām iespējām

2021.-2027. Ventspils muzejs -
PB; VB; ES 
finansējums

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
izpēte un popularizēšana, 
kultūras satura pieejamības 
nodrošināšana plašai 
sabiedrībai

L-5-6-3

Informācijas pieejamības nodrošināšana par 
muzeja krājumu, veicot digitalizāciju un 
Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga un 
datubāzes "Ventspils hronika" tālāku attīstību

2023.-2027. Ventspils muzejs -
PB; VB; ES 
finansējums

Informācijas pieejamība 
plašai sabiedrībai par 
Ventspils muzeja krājumu un 
tā popularizēšana

L-5-6-4 Ventspils muzeja infrastruktūras pilnveidošana 2021.-2027. Ventspils muzejs -
PB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidota Ventspils muzeja 
infrastruktūra, t.sk. izbūvēta 
jauna Piejūras brīvdabas 
muzeja ēka un laivu nojumes

L-5-6-5

Ventspils muzeja organizēto ikgadējo vizuālās 
mākslas - glezniecības, grafikas plenēru un 
keramikas simpozija starptautiskās kapacitātes 
palielināšana

2021.-2027. Ventspils muzejs -
PB; VB; ES 
finansējums

Kultūrvides attīstība un 
radošuma veicināšana

L-5-6-6

Sadarbības veicināšana ar izglītības iestādēm 
un mūžizglītības institūcijām, attīstot 
muzejpedagoģisko piedāvājumu radošam 
formālās un neformālās izglītības atbalstam

2021.-2027. Ventspils muzejs Izglītības pārvalde
PB; VB; ES 
finansējums

Radoša formālās un 
neformālās izglītības atbalsta 
pieejamība
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-6: Daudzveidīgas sportošanas, aktīvās atpūtas un augstas klases sporta iespējas

L-6-1
Veicināt sporta infrastruktūras 

paplašināšanu dažādu aktivitāšu 
veikšanai ziemas sezonā

L-6-1-1 Sporta infrastruktūras paplašināšana 2023.-2027. Sporta pārvalde OC Ventspils
PB; VB; ES 
finansējums

Paplašinātas iekštelpu sporta 
infrastruktūras iespējas, 
piemēram, peldbaseins, 
ledus halle, basketbola halle, 
sporta manēža

L-6-2-1
Iedzīvotāju, tai skaitā bērnu un jauniešu, 
līdzdalības sporta aktivitātēs sekmēšana

Pastāvīgi Sporta pārvalde
OC Ventspils; 
Izglītības pārvalde

PB; VB
Iedzīvotāji iesaistīti 
daudzpusīgās sporta 
aktivitātēs

L-6-2-2
Sporta bāžu efektīva izmantošana izglītojamo 
sporta nodarbībām

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB
Nodrošinātas ārpusstundu 
nodarbības skolēniem

L-6-2-3
Sporta objektu un daudzveidīgu sporta 
pasākumu pieejamības nodrošināšana visām 
iedzīvotāju grupām

Regulāri Sporta pārvalde
Sporta klubi; OC 
Ventspils; Izglītības 
pārvalde

PB
Visām iedzīvotāju grupām 
pieejami sporta objekti un 
pasākumi

L-6-2-4
Senioru iesaistīšanās sekmēšana sporta 
aktivitātēs un veselību veicinošos pasākumos

Regulāri Sporta pārvalde
Sporta klubi; 
Izglītības pārvalde; 
OC Ventspils

PB
Sporta aktivitātēs iesaistīti 
vecāka gadagājuma cilvēki

L-6-3-1
Publiskās infrastruktūras izbūve un pārbūve, 
veicinot energoefektivitātes paaugstināšanu

2021.-2027. Sporta pārvalde
OC Ventspils; 
Komunālā pārvalde

PB; VB; ES 
finansējums

Pilnveidota publiskā 
infrastruktūra aktīvam 
dzīvesveidam, piemēram, 
veloceliņi, piedzīvojumu 
parks, rodeļu trase

L-6-3-2
Sporta objektu materiāltehniskā 
nodrošinājuma attīstība

Regulāri Sporta pārvalde OC Ventspils PB; VB
Sporta bāzes nodrošinātas ar 
kvalitatīvu aprīkojumu un 
sporta inventāru

L-6-2

Iesaistīt sabiedrību sporta un 
fiziskajās aktivitātēs,  izmantojot 

jau labi iekārtoto sporta 
infrastruktūru un plaši iesaistot 

visas iedzīvotāju grupas, īpaši tās 
mazaktīvo daļu

L-6-3
Veikt publiskās infrastruktūras 

izbūvi un pārbūvi veselīga 
dzīvesveida veicināšanai
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-6-3-3
Jaunu, inovatīvu aktīvās atpūtas elementu 
ieviešana pilsētā

Regulāri Sporta pārvalde
OC Ventspils; 
Komunālā pārvalde

PB
Daudzpusīgi aktīvās atpūtas 
elementi pilsētā

L-6-4-1
Kvalificētu treneru piesaiste Sporta skolā 
"Spars"

Pastāvīgi Izglītības pārvalde - PB; VB Piesaistīti kvalificēti treneri

L-6-4-2
Starptautiskai darbībai paredzētās sporta 
infrastruktūras atjaunošana un paplašināšana 

2022.-2027. Sporta pārvalde OC Ventspils PB; VB

Starptautiskiem 
noteikumiem atbilstošas 
sporta bāzes, t.sk. futbola 
stadions (ievērojot Futbola 
stadionu un infrastruktūras 
noteikumus, kā arī minimālās 
prasības LFF Virslīgas 
stadioniem), vieglatlētikas 
stadions, BMX trase, 
mototrase u.c.

L-6-4-3

Pilsētas sporta un veselīga dzīvesveida iespēju 
popularizēšana dažādām mērķa grupām 
(sporta organizācijām, sporta veidu 
federācijām)

Pastāvīgi Sporta pārvalde

OC Ventspils; Sporta 
klubi; Sporta 
pārvalde; Izglītības 
pārvalde

PB; VB; Cits 
finansējums

Ventspils sporta bāzes 
izmanto arī citu pilsētu un 
valstu sportisti (nometņu, 
sacensību, konferenču u.c. 
pasākumu rīkošanai)

L-6-4-4
Apmācību, semināru, pieredzes apmaiņas 
braucienu organizēšana treneriem un sporta 
darbiniekiem

Regulāri Izglītības pārvalde
Sporta pārvalde; OC 
Ventspils

PB; VB
Sporta organizēšanā 
iesaistītā personāla 
kvalifikācijas paaugstināšana

L-6-5-1
Augstas klases sportistu sagatavošanas centra 
attīstība

2021.-2027. Sporta pārvalde
OC Ventspils; 
Izglītības pārvalde

VB; PB; Cits 
finansējums

Attīstīta sportistu 
sagatavošanas centra 
infrastruktūra un 
materiāltehniskā bāzeL-6-5

Atbalstīt augstas klases 
sportistus un profesionālos 

sporta klubus  sekmējot Ventspils 
    

   
    

 

Nodrošināt sporta infrastruktūras 
attīstību, t.sk. atjaunot esošo 

sporta infrastruktūru un 
paplašināt to starptautiskai 

darbībai

L-6-4
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 2-Līdzdarbība: Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību un jūtas piederīgi
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Finansējuma 
avoti

Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-6-5-2
Atbalsts augstas klases sportistiem un 
komandām

Regulāri Sporta pārvalde OC Ventspils

PB; VB; Cits 
finansējums (t.sk. 
LOK; LOV; sporta 
federācijas)

Augsti sportistu sasniegumi 
starptautiskā arēnā

L-6-6
Veicināt valsts atbalstu Ventspils 

Nacionālajām sporta bāzēm
L-6-6-1

Sporta institūciju aktīva darbība dažādās 
organizācijās, piedalīšanās nacionālās sporta 
politikas veidošanā

Regulāri Sporta pārvalde OC Ventspils
PB; VB; Cits 
finansējums

Nodrošināta līdzdalība valsts 
sporta politikas veidošanā un 
dokumentu sagatavošanā

   
   

sporta klubus, sekmējot Ventspils 
vārda nešanu valstī un pasaulē
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-1-1-1
Organizēt īres dzīvojamu māju jaunbūvju 
projektu līdzfinansēšanas konkursus Ventspilī

Regulāri
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

- PB; VB
Organizēts līdzfinansēšanas 
konkurss. Uzbūvētas jaunas īres 
dzīvojamas mājas.

V-1-1-2

Grantu programmas organizēšana dzīvojamā 
fonda atjaunošanai Vecpilsētā, pieļaujot 
darījumu funkciju ēku izvietošanu pirmajos 
stāvos

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

APN PB; ES finansējums; VB
Atjaunots  dzīvojamais fonds  
Vecpilsētā

V-1-1-3
Piedalīšanās valsts mājokļu politikas 
dokumentu izstrādē

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Juridiskā nodaļa; VNĪ PB; VB
Sniegti priekšlikumi valsts 
mājokļu politikai

V-1-1-4 Īres māju būvniecības veicināšana 2021.-2027. VNĪ - PB; VB; ES finansējums Jaunas īres mājas

V-1-1-5
Jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
būvniecība

2021.-2027. VNĪ - PB; VB; ES finansējums
Jaunas daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas

V-1-2-1
Dzīvojamā fonda energoefektivitātes 
paaugstināšanas veicināšana

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

BAI; VNĪ
PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Paaugstināta dzīvojamā fonda 
energoefektivitāte

V-1-2-2
Daudzīvokļu dzīvojamo ēku teritoriju 
labiekārtošanas pašvaldības atbalsta 
programmas turpināšana

Pastāvīgi Komunālā pārvalde -
PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Labiekārtotas daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku teritorijas

V-1-2-3
Dzīvojamo māju pieslēgšanās veicināšana 
pilsētas centralizētajiem ūdenssaimniecības 
tīkiem

2021.-2027. ŪDEKA -
KSB; PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Jauni dzīvojamo māju pieslēgumi 
pilsētas centralizētajiem 
ūdensaimniecības tīkliem

V-1: Kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstība

V-1-1

Veicināt un atbalstīt ilgtspējīgu, 
zemu ekspluatācijas un 

būvniecības izmaksu mājokļu 
būvniecību un atjaunošanu 

Ventspilī

Paaugstināt mājokļu kvalitāti, 
modernizējot un uzlabojot 

mājokļu energoefektivitāti un 
pieejamību

V-1-2
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-1-2-4
Dzīvojamo māju pieslēgšanās veicināšana 
pilsētas centralizētajai siltumapgādei

2021.-2027. Ventspils siltums -
KSB; PB; VB; ES 
finansējums; Cits 
finansējums

Jauni dzīvojamo māju pieslēgumi 
pilsētas centralizētajai 
siltumapgādei

V-1-2-5

Informatīvu un izglītojošu pasākumu veikšana 
Ventspils iedzīvotājiem par 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās un individuālās mājās, to iespējamiem 
finansējuma avotiem, kā arī ieguvumiem, ko 
tie sniedz

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VNĪ; Pilsētas 
mārketinga nodaļa

PB; VB; ES finansējums
Veikti informatīvi un izglītojoši 
pasākumi par energoefektivitāti 

V-1-3-1
Atbalsta sniegšanas turpināšana 
uzaicinātajiem speciālistiem, piedāvājot izīrēt 
pašvaldības dzīvojamo fondu

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Dzīvokļu nodaļa PB; VB

Pilsētas dzīvojamajā fondā dzīvi 
uzākušie jaunie speciālisti (IKT, 
izglītības, veselības aprūpes, 
apstrādes rūpniecības u.c. 
jomās)

V-1-3-2
Budžeta tipa dzīvojamā fonda piedāvāšana 
jauniešiem un daudzbērnu ģimenēm

2021.-2027. Dzīvokļu nodaļa VNĪ PB; VB; ES finansējums
Pašvaldības dzīvojamajā fondā 
dzīvi uzsākušie jaunieši un 
daudzbērnu ģimenes

V-1-4-1
Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda 
tehniskā izpēte un aktuālā stāvokļa 
novērtēšana

Pastāvīgi Dzīvokļu nodaļa VNĪ PB
Veikts Ventspils mājokļu aktuālā 
stāvokļa novērtējums

V-1-4-2
Mājokļu nojaukšana vai renovācija atbilstoši 
tehniskās izpētes rezultātiem un to 
ekspluatācijas laikam

2021.-2027. Dzīvokļu nodaļa VNĪ PB; VB; ES finansējums
Realizēti mājokļu nojaukšanas 
vai renovācijas projekti

   
   

   

V-1-3
Sekmēt pieprasījuma veidošanos 
pēc mūsdienīga dzīvojamā fonda

V-1-4

Aktualizēt kopējo mājokļu 
situāciju administratīvajā 

teritorijā un tuvākajā apkaimē, 
kā arī pašvaldības īpašumā un 

valdījumā

V-2: Kvalitatīva veselības aprūpe
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-2-1-1
Augsti kvalificētu medicīnas speciālistu 
piesaiste ārstniecības procesa nodrošināšanai

Pastāvīgi
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums
Piesaistīti augsti kvalificēti 
medicīnas speciālisti

V-2-1-2
Kompleksa atbalsta piedāvājuma 
nodrošināšana jaunajiem medicīnas 
speciālistiem, lai uzsāktu darbu Ventspilī

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

PB; KSB; VB; ES 
finansējums

Kompleksa piedāvājuma 
(dzīvojamais fonds u.c.)  
pieejamība jaunajiem medicīnas 
speciālistiem

V-2-1-3
Medicīnas personāla kvalifikācijas 
paaugstināšana un apmācību organizēšana

Pastāvīgi
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

-
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta medicīnas 
personāla kvalifikācija

V-2-1-4
Sadarbība ar plašāku augstskolu loku prakses 
vietu nodrošināšanai, izglītības ieguvei un 
pieredzes apmaiņai (t.sk. ārzemēs)

Pastāvīgi
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

-
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Nodrošinātas prakses vietas 
medicīnas speciālistiem

V-2-1-5
Pētniecības projektu realizēšana sadarbībā ar 
plašāku mācību iestāžu loku, kas specializējas 
medicīnā

Pastāvīgi
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca

- KSB; VB; ES finansējums
Realizēti pētniecības projekti 
medicīnā

V-2-2-1

Ārstniecības iestāžu infrastruktūras, t.sk. 
energoefektivitātes paaugstināšanas, vides 
pieejamības un materiāltehniskās bāzes, 
uzlabošana

2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums
Uzlabota ārstniecības iestāžu 
infrastruktūras un 
materiāltehniskā bāze

V-2-2-2 Rehabilitācijas profila attīstība 2023.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca

- KSB; VB; ES finansējums
Palielināts rehabilitācijas 
pakalpojumu klāsts un 
pieejamība

V-2-2-3
Iedzīvotāju iesaiste IKT rīku lietošanā, kas 
saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu 
saņemšanu

2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums
Attīstītas IKT un informācijas 
sistēmas veselības nozarē

V-2-2 Nodrošināt veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošanu, 

jaunu metožu ieviešanu un esošo 
ārstniecības metožu uzlabošanu, 

veicinot digitālo tehnoloģiju 
plašāku izmantošanu veselības 

aprūpē

V-2-1 Nodrošināt optimālu ārstniecības 
personu skaitu veselības aprūpes 
pakalpojumu sektorā un atbalstīt 
esošā personāla kompetences un 

prasmju paaugstināšanu
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-2-2-4
Iedzīvotāju iesaiste IKT rīku lietošanā, kas 
saistīti ar veselības aprūpi

Pastāvīgi
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca

Ventspils poliklīnika
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta IKT rīku, kas saistīti 
ar veselības aprūpi, lietošana 

V-2-2-5

Sadarbības attīstīšana ar citām nacionālajam 
un ārvalstu ārstniecības iestādēm 
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un 
kompetences pārnesei

2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca

Ventspils poliklīnika KSB; VB; ES finansējums
Notikuši sadarbības pasākumi. 
Pārnesti praktiskie uzlabojumi 
esošajos pakalpojumos.

V-2-2-6
Bērnu veselības aprūpes pakalpojumu 
attīstīšana

2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca

Ventspils poliklīnika KSB; VB; ES finansējums

Ieviesti jauni veselības aprūpes 
pakalpojumi bērniem, 
nodrošināta bērniem draudzīga 
infrastruktūra

V-2-3
Veikt pasākumus veselības krīžu 

novēršanai un pārvarēšanai
V-2-3-1

Pasākumi epidemioloģiskās drošības 
uzlabošanai un veselības krīžu pārvarēšanai

2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

-
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta epidemioloģiskā 
drošība, novērstas vai mazinātas 
veselības krīžu sekas

V-2-4-1
Pacientu e-reģistrācijas sistēmas 
pilnveidošana

2021.-2022.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums
Pacientu e-reģistrācjas sistēma 
tiek maksimāli izmantota, lai 
veiktu pierakstu pie speciālistiem

V-2-4-2

Sniegto veselības aprūpes pakalpojumu 
popularizēšana un pilnveidošana, 
atgriezeniskās saites starp pakalpojumu 
sniedzējiem un pacientiem saņemšanas 
nodrošināšana

2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

Pilsētas mārketinga 
nodaļa

KSB; PB; ES finansējums

Sniegta informācija iedzīvotājiem 
par pakalpojumu pieejamību, 
zināms pacientu viedoklis par 
veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju darbību

V-2-4-3

Izstrādāt un ieviest kompleksu veselības 
pārbaužu risinājumu, lai noteiktu pacienta 
vispārējo veselības stāvokli un savlaicīgi 
novērstu dažādas saslimšanas

2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca

KSB; VB; ES finansējums

Pacientiem pieejams komplekss 
veselības pārbaužu risinājums , 
kas nodrošina vispārējo veselības 
pārbaudi un diagnostiku

   
  

     
   

   
   

V-2-4

Izveidot modernu un ērti 
lietojamu pakalpojumu  

saņemšanas modeli 
Ziemeļkurzemes reģionālajā 

slimnīcā un Ventspils poliklīnikā
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-2-5-1
Iedzīvotājus izglītojošu un informējošu 
pasākumu izveide par veselīgu dzīves veidu

Pastāvīgi
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums
Nodrošināta iedzīvotāju 
izglītošana par veselīgu dzīves 
veidu

V-2-5-2 Veselības profilakses pasākumu sekmēšana 2021.-2027.
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca; 
Ventspils poliklīnika

- KSB; VB; ES finansējums
Pieejami veselības profilakses 
pakalpojumi

V-2-6

Sekmēt atsevišķu veselības 
pakalpojumu specializāciju, lai 

Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca būtu konkurētspējīga 

nacionālā un starptautiskā līmenī

V-2-6-1
Mugurkaula ķirurģijas, rehabilitācijas, 
oftalmoloģijas, hemodialīzes, 
otorinolaringoloģijas pakalpojumu attīstība

Pastāvīgi
Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimnīca

- KSB; VB; ES finansējums
Specializētu veselības 
pakalpojumu piejamība

V-3-1-1
Darbinieku apmācības un profesionālās 
kvalfikācijas paaugstināšana (t.sk. supervīzija) 
Sociālā dienesta un NVO strādājošajiem

Pastāvīgi Sociālais dienests -
PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Paaugstināta kvalifikācija sociālā 
dienesta un NVO darbiniekiem

V-3-1-2
Attālinātās pakalpojumu sniegšanas 
ieviešanas veicināšana

2021.-2027. Sociālais dienests VDC PB; VB; ES finansējums
Attālinātu sociālo pakalpojumu 
pieejamība

V-3-1-3
Sociālā dienesta materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošana

2021.-2027. Sociālais dienests - PB; VB
Pilnveidota sociālā dienesta 
materiāli tehniskā bāze

V-3-1-4
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
datu bāzes attīstīšana

Regulāri Sociālais dienests - PB; VB; ES finansējums
Pilnveidota sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības datu bāze

V-3-2

Ieviest ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu bāreņu 
un bez vecāku gādības palikušu 

bērnu ārpusģimenes aprūpei

V-3-2-1
Ģimeniskai videi pietuvinātas bērnu 
ārpusģimenes aprūpes institūcijas 
izveidošana

2021.-2027. Sociālais dienests Bāriņtiesa PB; VB; ES finansējums
Izveidota bērnu ārpusģimenes 
aprūpes institūcija

V-3: Progresīvi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
V-3-1 Paaugstināt Sociālā dienesta un 

bāriņtiesas efektivitāti

V-2-5
Iesaistīt iedzīvotājus veselību 

veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumos
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-3-3-1
Kvalitatīvu pansionāta pakalpojumu 
attīstīšana un jauna, moderna pansionāta 
izbūve, piesaistot privāto finansējumu

2021.-2027. Sociālais dienests - VB; PB; Cits finansējums
Kvalitatīvu pansionāta 
pakalpojumu pieejamība

V-3-3-2 Pakalpojuma - aprūpe mājās - ieviešana 2021.-2027. Sociālais dienests -
VB; PB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Pakapojuma- aprūpe mājās- 
pieejamība

V-3-4-1
Dažādu atstumto grupu iekļaušanās 
pasākumi, tai skaitā nodarbinātības 
sekmēšana

Pastāvīgi Sociālais dienests
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES finansējums
Notikuši iekļaušanas pasākumi. 
Sabiedrībā integrētas atstumtās 
grupas

V-3-4-2
Sociālo uzņēmumu veidošanās atbalsts un 
sekmēšana

Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Sociālais dienests PB; VB; ES finansējums
Sniegti atbalsta pasākumi sociālo 
uzņēmēmumu veidošanai. 
Izveidoti sociālie uzņēmumi.

V-3-4-3
Vides pielāgošana personu ar kustības 
traucējumiem vajadzībām

Regulāri Sociālais dienests
VNĪ; Komunālā 
pārvalde

PB; VB; ES finansējums
Veikti vides pielāgojumi personu 
ar kustību traucējumiem 
vajadzībām

V-3-5
Pilnveidot sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu pieejamību
V-3-5-1

Dienas aprūpes centra pakalpojumu 
attīstīšana bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem

2021.-2027. Sociālais dienests

Atbalsta centrs 
ģimenēm un 
bērniem ar īpašām 
vajadzībām 
“Cimdiņš”

PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Dienas aprūpes centra 
pakalpojumu pieejamība

V-3-6-1
Atbalsta pasākumu, piemēram, apmācību, 
atbalsta grupu, nodrošināšana aizbildņiem, 
audžuģimenēm un adoptētājiem

2021.-2027. Bāriņtiesa
Sociālais dienests; 
NVO

PB; VB; ES finansējums
Atbalsta pasākumu pieejamība 
aizbildņiem, audžuģimenēm un 
adoptētājiem

V-3-6-2
Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 
uzņemšanas veicināšana audžuģimenēs un 
pie aizbildņiem

2021.-2027. Bāriņtiesa
Sociālais dienests; 
NVO

PB; VB; ES finansējums
Bāreņu un bez vecāku gādības 
palikušo bērnu uzņemšana 
audžuģimenēs un pie 

V-3-6-3
Sociāli - psiholoģiska atbalsta nodrošināšana 
jauniešiem, kuriem izbeigta ārpusģimenes 
aprūpe

Pastāvīgi Sociālais dienests NVO PB; VB; ES finansējums
Sociāli - psiholoģiska atbalsta 
pieejamība jauniešiem

V-3-3

Nodrošināt uz individuālām 
vajadzībām vērstu sociālo 

pakalpojumu pieejamību un 
sociālās inovācijas pakalpojumu 

nodrošināšanu senioriem

V-3-4

Veicināt no sociālajiem 
pabalstiem atkarīgo un 

darbspējas vecumā esošo 
iedzīvotāju motivāciju iesaistīties 

darba tirgū

Pilnveidot ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojuma - pie aizbildņa un 

audžuģimenē - kvalitāti, 
nodrošinot bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem ģimenisku 
vidi

V-3-6
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-3-7-1

Kvalitatīva sociālā darba un asistenta 
pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm ar 
bērniem, kurās netiek nodrošināti bērnu 
audzināšanai labvēlīgi apstākļi vai arī 
vecākiem ģimenē nav sociālās prasmes bērnu 
audzināšanā

Pastāvīgi Sociālais dienests NVO PB; VB; ES finansējums
Kvalitatīva sociālā darba 
pakalpojumu pieejamība

V-3-7-2

Mediācijas, psihosociālo atbalsta grupu u.c. 
pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm ar 
bērniem, kurās netiek nodrošināti bērnu 
audzināšanai labvēlīgi apstākļi vai arī 
vecākiem ģimenē nav sociālās prasmes bērnu 
audzināšanā

Pastāvīgi Sociālais dienests NVO PB; VB; ES finansējums
Mediācijas, psihosociālo atbalsta 
grupu u.c. pakalpojumu 
pieejamība

V-3-8-1
Paplašināt atbalsta veidus daudzbērnu 
ģimenēm sadarbībā ar valsts iestādēm un 
uzņēmējiem

2021.-2027. Sociālais dienests
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES finansējums

Paplašināti atbalsta veidi 
daudzbērnu ģimenēm  
(dzīvojamo māju subsidēšana, 
vecāku uzņēmējdarbības 
atbalstīšana u.c.)

V-3-8-2
Pilsētas infrastruktūras pielāgošana un 
papildināšana

2021.-2027. Komunālā pārvalde
APN; Sociālais 
dienests

PB; VB; ES finansējums
Pielāgota un papildināta pilsētas 
infrastruktūra

V-3-8-3

Koordinēta informācijas pieejamība vienuviet 
par esošo piedāvājumu pilsētā - spēļu 
laukumi dzīvojamo māju iekšpagalmos, 
aktivitātes un pasākumi Bērnu pilsētiņā, 
bērnu parkā "Fantāzija", Piedzīvojumu parkā 
un citos izklaides objektos

2021.-2027. Sociālais dienests Komunālā pārvalde PB
Pieejama informācija par 
ģimenēm ar bērniem esošo 
piedāvājumu pilsētā

V-3-9-1
Sociālo pakalpojumu klāsta daudzveidošana, 
alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstīšana 
dažādām mērķa grupām

Pastāvīgi Sociālais dienests NVO PB; VB; ES finansējums
Daudzveidīgu sociālo 
pakalpojumu pieejamība

V-3-9-2
Sociālās palīdzības nodrošināšana personām, 
kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību

Pastāvīgi Sociālais dienests NVO PB; VB; ES finansējums
Sociālās palīdzības pieejamība 
personām, kurām trūkst līdzekļu

V-3-8
Turpināt programmas "Ventspils - 

Mazulim draudzīga pilsēta" 
īstenošanu

V-3-9

Operatīvi, savlaicīgi un efektīvi 
nodrošināt pilsētas iedzīvotājus 

ar sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālo palīdzību

V-3-7 Pilnveidot abalsta sistēmu 
ģimenēm ar bērniem un veicināt 

to labklājību
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-4-1-1

Iesaistīšanās sarunās ar valdību un Satiksmes 
ministriju par iespēju izvērtēt ātruma 
palielināšanu atsevišķos posmos uz šosejas 
Ventspils-Rīga

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

- PB; VB
Izvērtētas ātruma palielināšanas 
iespējas atsevišķos posmos uz 
šosejas Ventspils-Rīga

V-4-1-2
Iesaistīšanās sarunās ar valdību un Satiksmes 
ministriju par ātrgaitas dzelzceļa savienojumu 
ar Rīgu

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

- PB; VB
Izvērtētas ātrgaitas dzelzceļa 
savienojuma izveidošanas 
iespējas

V-4-1-3

Iesaistīšanās sarunās ar Ventspils brīvostas 
pārvaldi sekmējot jūras līniju, t.sk. kravas 
kuģu un pasažieru prāmju līniju, 
paplašināšanu

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

- PB; VB
Izvērtētas jūras līniju 
paplašināšanas iespējas

V-4-1-4

Iesaistīšanās sarunās ar valdību un Satiksmes 
ministriju par Ventspils lidlauka attīstību un 
sertificēšanu neregulāriem gaisa 
pārvadājumiem (komerciāliem gaisa 
pārvadājumiem)

2021.-2027. Ventspils lidosta
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

KSB; PB
Izvērtētas neregulāru gaisa 
pārvadājumu iespējas

V-4-1-5
Ventspils lidlauka sertificēšana neregulāriem 
gaisa pārvadājumiem (komerciāliem gaisa 
pārvadājumiem)

2024.-2027. Ventspils lidosta -
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Sertificēts lidlauks neregulāriem 
gaisa pārvadājumiem

V-4-2-1
Ventspils infrastruktūras TEN-T tīkla 
savienojumu attīstība, alternatīvu kravas ceļu 
izbūve, pārbūve un modernizācija 

2021.-2027. Komunālā pārvalde VBP PB; VB; ES finansējums
Izbūvētas un pārbūvētas pilsētas 
ielas TEN-T tīkla vajadzībām 

V-4-2-2 Ielu, ceļu pārbūve un atjaunošana 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB Uzlabots ielu, ceļu segums

V-4-2-3
Esošo veloceliņu infrastruktūras 
paplašināšana, izbūvējot jaunus, kā arī 
nodrošinot veloceliņu tīkla savienojumus

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums
Uzlabota veloceliņu 
infrastruktūra

V-4-2-4 Satiksmes drošības uzlabojumi pilsētas ielās 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Uzlabota satiksmes drošība

V-4: Ilgtspējīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tās vietējās un reģionālās sasniedzamības, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstība

V-4-2

Attīstīt drošu autoceļu un ielu 
infrastruktūru, t.sk. ieviešot 

gudros risinājumus, attīstot TEN-
T tīkla infrastruktūru

V-4-1
Aktīva līdzdalība valsts 
plānošanas pasākumos
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-4-2-5
Auto stāvlaukumu un autostāvvietu izbūve 
un pilnveidošana atbilstoši pieprasījumam

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Izbūvētas auto stāvvietas

V-4-3-1

Apsvērt iespēju veidot "zaļos koridorus", kas 
iekļauj veloceliņus un sabiedrisko transportu 
un nodrošina pilsētas savienojumus ar 
attālākajām apkaimēm un lauku teritorijām

2021.-2027. APN Komunālā pārvalde PB; VB; ES finansējums
Izvērtētas iespējas "zaļo 
koridoru" ieviešanai

V-4-3-2
Jaunās apbūves teritoriju sasaiste ar pilsētas 
ielu tīklu

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB
Sasaistītas jauno apbūvju 
teritorijas ar pilsētas tīklu

V-4-4-1
Videi draudzīga sabiedriskā transporta 
nodrošināšana Ventspils pilsētas maršrutu 
tīklā

2021.-2027. Ventspils reiss
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

KSB; VB; ES finansējums
Videi draudzīga sabiedriskā 
transporta pieejamība

V-4-4-2
Alternatīvo energoresursu pieejamības 
nodrošināšana, t.sk. uzlādes un uzpildes 
infrastruktūras izveide un uzturēšana

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN; Ventspils reiss PB; VB; ES finansējums
Alternatīvo energoresursu 
pieejamība

V-4-4-3
Videi draudzīga un ekonomiski izdevīga 
transporta nodrošināšana pašvaldības 
iestādēs un kapitālsabiedrībās

2021.-2027. Izpilddirektors
Pašvaldības iestādes 
un 
kapitālsabiedrības

PB; VB; ES finansējums

Iegādāti elektroautomobiļi 
pašvaldības iestāžu un 
kapitālsabiedrību autoparka 
nomaiņai 

V-4-5-1
Pieturu labiekārtošana un attīstība atbilstoši 
maršruta tīkla attīstībai

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN; Ventspils reiss PB; VB; KSB Labiekārtotas pieturas

V-4-5-2
Elektroniskās audio un vizuālās informācijas 
sistēmas pilnveidošana pilsētas un 
tālsatiksmes autobusos

2021.-2027. Ventspils reiss - KSB; VB; ES finansējums
Pilnveidota elektroniskās audio 
un vizuālās informācijas sistēma 
autobusos

V-4-5-3
Transporta biļešu sistēmas pilnveidošana (e-
biļete)

2021.-2027. Ventspils reiss
VDC; Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

KSB; VB; ES finansējums
Attīstīta transporta e-biļešu 
sistēma 

V-4-5-4
Regulāru aptauju veikšana kursēšanas grafika 
un maršruta aktualizēšanai atbilstoši 
pilsētnieku mainīgajām vajadzībām

Regulāri Ventspils reiss
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

KSB; ES finansējums
Veiktas aptaujas. Sabiedriskā 
transporta pieejamība atbilstoši 
pilsētnieku vajadzībām.

     
   

   
  

V-4-4 Pilnveidot transporta sistēmu, lai 
palielinātu videi draudzīgu 
transportlīdzekļu lietošanu

V-4-3
Nodrošināt jaunu pilsētas 

apbūves teritoriju sasaisti ar 
pilsētas ielu tīklu

V-4-5 Veicināt reģionālā un pilsētas 
sabiedriskā transporta attīstību, 
ņemot vērā Kurzemes attīstības 

centru funkcionālo tīklu
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-4-5-5
Informācijas pasniegšanas uzlabošana par 
autotransporta kustības grafikiem

Pastāvīgi Ventspils reiss - KSB; ES finansējums

Saprotamāki autotransporta 
kustības grafiki, izstrādāta un 
ieviesta pilsētas sabiedriskā 
transporta aplikācija

V-4-5-6
Starppašvaldību savienojuma izveides 
veicināšana

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

APN; Komunālā 
pārvalde; Ventspils 
reiss

PB; VB; ES finansējums
Izveidots jauns starppašavldību 
savienojums

V-4-5-7 Sabiedriskā transporta tīkla attīstība Pastāvīgi
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

Ventspils reiss PB; VB; ES finansējums
Aktualizēts sabiedriskā 
transporta tīkls

V-4-5-8 Mobilitātes (pārsēšanās) punktu izveidošana 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN, Ventspils reiss PB; VB; ES finansējums
Izveidoti mobilitātes 
(pārsiešanas) punkti

V-4-6-1 Gājēju pārēju aprīkošana ar apgaismojumu 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Apgaismotas gājēju pārejas

V-4-6-2

Ielu apgaismojuma modernizācija, uzlabojot 
ieslēgšanas, izslēgšanas, laika kontroli, 
gaismas intensitātes maiņas iespējas, lai 
samazinātu elektroenerģijas patēriņu un 
uzturēšanas izdevumus

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums
Uzlabots esošais ielu 
apgaismojums

V-4-6-3
Jauna ielu apgaismojuma izveide vietās, kur 
tas nav ierīkots

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums
Paplašināts apgaismoto vietu 
loks

V-5-1-1
Brīvpieejas tīkla un lietu interneta risinājumu 
ieviešana

2021.-2027. VDC - PB; VB; ES finansējums
Ieviesti brīvpieejas tīkla un lietu 
interneta risinājumi

V-5-1-2
Informatīvo un interaktīvo ekrānu, norāžu un 
stendu sistēmas pilnveidošana

2021.-2027. VDC
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Komunālā 
pārvalde

PB; VB; ES finansējums
Uzlaboti informatīvie un 
interaktīvie ekrāni, norādes un 
stendu sistēmas 

V-5: Ērts, pievilcīgs, inovatīvs pilsētas labiekārtojums

    
   

    
  

V-4-6
Pakāpeniska moderna 
apgaismojuma izveide/ 

pilnveidošana

V-5-1
Veidot un plānveidīgi ieviest 

viedo pilsētu risinājumus
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
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Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-5-2-1
Brīvdabas pasākumu norises vietu 
atjaunošana, modernizēšana un 
labiekārtošana

2021.-2027. Komunālā pārvalde Kultūras centrs PB
Labiekārtotas brīvdabas 
pasākumu norises vietas

V-5-2-2
Aktīvās atpūtas objektu veidošana pilsētas 
zaļajā zonā

2021.-2027. Komunālā pārvalde Sporta pārvalde PB; VB; ES finansējums Izveidoti aktīvās atpūtas objekti

V-5-2-3
Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras 
pilnveidošana

2021.-2027. Komunālā pārvalde TIC PB; VB; ES finansējums

Uzlabota Baltijas jūras piekrastes 
infrastruktūra, t.sk. vides 
pieejamības uzlabošana, vējā 
sapūsto smilšu ierobežošanas 
pasākumu veikšana, smilšu 
norakšana no kāpas Ventspils 
pilsētas pludmales centrālajā 
daļā un pie Dienvidu mola

V-5-2-4
Ūdensmalu plašāka izmantošana 
iedzīvotājiem pievilcīgas vides veidošanā

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums

Labiekārtotas ūdensmalu 
teritorijas un atpūtas objekti. 
Plašāka ūdensmalu pieejamība 
iedzīvotājiem, t.sk. iedzīvotājiem 
ar kustību traucējumiem

V-5-2-5 Degradēto teritoriju un īpašumu sakārtošana 2021.-2027. Komunālā pārvalde APN
PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Sakārtotas degradētās teritorijas

V-5-3

Attīstīt un efektīvi izmantot 
esošo kultūras infrastruktūru un 
investēt jaunas infrastruktūras 

radīšanā

V-5-3-1
Kultūras mantojuma objektu atjaunošana un 
saglabāšana

2021.-2027. VNĪ
APN; Ventspils 
muzejs

KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Atjaunoti kultūrvēsturiskie 
objekti, t.sk. Livonijas ordeņa 
pils, Amatu māja u.c.

V-5-4-1
Plūdu risku samazināšanas pasākumu 
veikšana

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums
Veikti plūdu risku samazināšanas 
pasākumi

V-5-4-2 Meliorācijas sistēmas sakārtošana 2021.-2027. Komunālā pārvalde -
PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Sakārtota meliorācijas sistēma

V-5-4-3
Brīvpieejas dzeramā ūdens krānu uzstādīšana 
publiskās vietās

2021.-2027. Komunālā pārvalde ŪDEKA
PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Publiskās vietās uzstādīti 
brīvpiejas dzeramā ūdens krāni

V-5-4

Mazināt klimata pārmaiņu 
ietekmi, īstenojot pielāgošanās 
klimata pārmaiņām pasākumus 
un panākot materiāltehniskā un 
infrastruktūras nodrošinājuma 

uzlabojumus

V-5-2 Veidot aktīvās atpūtas objektus 
pilsētas zaļajā zonā un 

infrastruktūrā
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
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institūcija/ 

struktūrvienība
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institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-5-5
Uzlabot un paplašināt pilsētas 

kapu saimniecību
V-5-5-1

Kapu teritorijas paplašināšana, 
infrastruktūras pilnveidošana

2021.-2027. Komunālā pārvalde VLK PB; VB; ES finansējums
Paplašināta kapu teritorija un 
uzlabota infrastruktūra

V-5-6-1
Pilsētas vizuālā tēla pastāvīga uzlabošana un 
papildināšana ar dažādiem pilsētvides 
elementiem

Pastāvīgi Komunālā pārvalde APN PB; VB; ES finansējums Uzlabots pilsētas vizuālais tēls

V-5-6-2
Pastāvīgas inovācijas pilsētas ziedu rotā un 
apstādījumos

Pastāvīgi Komunālā pārvalde APN
PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Ieviesti inovatīvi pilsētas ziedu 
rotas un apstādījumu risinājumi

V-5-7-1
Sabiedrisko un darījumu funkciju veicināšana 
Vecpilsētā

2021.-2027. APN
Komunālā pārvalde; 
VNĪ; Kultūras centrs

PB; VB; ES finansējums

Uzlabotas sabiedriskās funkcijas 
Vecpilsētā  (gājēju un velosipēdu 
zonu veidošana, sasaiste ar 
krastmalu, sabiedrisko 
pasākumu norises vietu 
iekārtošana, biznesa funkciju 
atbalstīšana u.c.)

V-5-7-2
Auto apstāšanās vietu un stāvvietu 
pilnveidošana un attīstība

2021.-2027. APN Komunālā pārvalde PB; VB; ES finansējums
Pieejams pietiekams 
autostāvvietu skaits

V-6-1-1
Sadzīves atkritumu poligona "Pentuļi" 
infrastruktūras pilnveidošana

2021.-2024. VLK - KSB; ES finansējums
Attīstīta sadzīves atkritumu 
poligona "Pentuļi" infrastruktūra

V-6-1-2

Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas izveide 
un pilnveidošana, tostarp nodrošinot šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumu un  atkritumu 
dalītās savākšanas punktu darbību, 
infrastruktūras nodrošināšanu un attīstību, 
t.sk. iekļaušanos valstī izviedotajā 
iepakojuma depozīta sistēmā un bioloģisko 
un tekstila atkritumu dalītas vākšanas 
sistēmas izveide

Regulāri VLK Komunālā pārvalde KSB; PB; ES finansējums
Attīsīta atkritumu dalītas 
savākšanas sistēma

V-6: Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes īpatsvaru

V-5-6
Veidot iedzīvotājiem un tūristiem 

pievilcīgas pilsētas dizainu

V-5-7
Veidot Vecpilsētu par "pilsētas 

sabiedrisko un darījumu centru"

V-6-1

Turpināt samazināt atkritumu 
rašanos un apglabājamo 
atkritumu daudzumu un 

palielināt atkritumu pārstrādes 
un reģenerācijas īpatsvaru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-6-1-3
Kompostēšanas vietas izveide (paredzēta 
parku, dārzu, t.sk. kapu atkritumu, 
kompostēšanai)

2021.-2024. VLK APN KSB; ES finansējums
Kompostēšanas vietas 
pieejamība

V-6-1-4

Sabiedrības informēšana par pārtikas 
atkritumu rašanas novēršanu atbilstoši 
Atkritumu apsaimiekošanas valsts plānu 
2021.-2028.gadam

2021.-2027. VLK VUN
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Īstenoti informātīvi pasākumi 
pārtikas atkritumu rašanas 
novēršanai

V-6-2-1
Iedzīvotāju izglītošana par nepieciešamību 
šķirot atkritumus

Regulāri VLK
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Izglītības 
pārvalde

KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Veikti izglītošanas pasākumi. 
Iedzīvotāju informētība par 
atkritumu šķirošanu

V-6-2-2

Kampaņu veidošana ar mērķi samazināt 
apglabājamo atkritumu daudzumu 
(piemēram, Zero Waste jeb nulles atkritumu 
konceptu, atkritumu dalīto vākšanu, 
kompostēšanu u.c.)

Regulāri VLK
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; VUN; 
Izglītības pārvalde

KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Veiktas informatīvās kampaņas 
u.c. pasākumi. Iedzīvotāju 
informētība par atkritumu 
daudzuma samazināšanas 
nepieciešamību

V-6-2-3
Nepiegružošanas pasākumu, t.sk. kampaņu 
"Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes", īstenošana 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās  

Pastāvīgi VUN
VLK; Komunālā 
pārvalde

PB; VB; ES finansējums; 
cits finansējums

Īstenoti nepiegružošanas 
pasākumi īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās 

V-6-3
Sadarboties ar Ventspils novada 

pašvaldību atkritumu 
apsaimniekošanas jomā

V-6-3-1
Kopīgas atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas pilnveide un uzturēšana ar Ventspils 
novadu

2021.-2027. Izpilddirektors

VLK; Ventspils 
novada pašvaldība; 
KPN; Juridiskā 
nodaļa; Ekonomikas 
un iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES finansējums
Izveidota kopīga institūcija ar 
Ventspils novadu

V-7-1-1
Putekļu, smaku un kaitīgo vielu monitoringa 
sistēmas nodrošināšana  

Pastāvīgi VBP
Piesārņojošo 
darbību operatori 

PB; VB; ES finansējums
Veikts putekļu, smaku un kaitīgo 
vielu monitorings

V-7-1-2
Politikas plānošanas dokumentu īstenošanas 
monitorings vides jomā

Pastāvīgi VUN - PB

Veikts politikas plānošanas 
dokumentu īstenošanas 
monitorings. Sniegti priekšlikumi 
par dokumentu saturu.

V-7-1-3
Līdzdarbība valsts monitoringa sistēmas 
nodrošināšanā

Pastāvīgi VUN - PB; VB; ES finansējums
Nodrošināts atbalsts valsts 
monitoringa sistēmas darbībai

V-7: Augsta vides kvalitāte

V-6-2

Veicināt sabiedrības uzvedības 
modeļu un paradumu maiņu, kā 

arī veidot izpratni par vidi un 
ilgtspējīgu dabas resursu 

apsaimniekošanu

   
   

  
   

    
   

  

   
   

   
   

un reģenerācijas īpatsvaru
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
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Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-7-1-4
Videi draudzīgas uzņēmējdarbības 
veicināšana un videi draudzīgas 
uzņēmējdarbības tēla veidošana

Reizi 2-3 gados VUN
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Ekonomikas 
un iepirkumu nodaļa

PB; VB; ES finansējums

Uzņēmumu informēšana par 
videi draudzīga uzņēmuma tēlu. 
Videi draudzīga uzņēmējdarbība 
pilsētā.

V-7-1-5
Sabiedrisko apspriešanu nodrošināšana 
sakarā ar operatoru piesārņojošo darbību 
atļaujām 

Pastāvīgi VUN
Piesārņojošo 
darbību operatori 

PB; VB; ES finansējums
Iedzīvotāji iesaiste lēmumu 
pieņemšanā

V-7-1-6
Aprites ekonomikas principu ieviešana 
pilsētvides plānošanā un resursu 
izmantošanā, zaļo iepirkumu īstenošana

Pastāvīgi Izpilddirektors
Pašvaldības iestādes 
un 
kapitālsabiedrības

PB; VB; ES finansējums

Ieviesti aprites ekonomikas 
principi pilsētvides plānošanā un 
resursu izmantošanā, īstenoti 
zaļie iepirkumi, sniegti 
profesionālās konsultācijas, 
īstenotas apmācības 
programmas

V-7-1-7
Iespēju izvērtēšana pašvaldības atbalsta 
sniegšanai aprites ekonomikas jomas 
projektu īstenošanai

2022.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VUN; VLK PB, cits finansējums
Izvērtēta iespēja pašvaldības 
atbalsta sniegšanai aprites 
ekonomikas projektu īstenošanai

V-7-1-8

Rīcības plāna izstrādāšana pašvaldības 
teritoriju vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas 
nodrošināšanai, t.sk. izvērtējot pašvaldības 
atbalsta sniegšanu vēsturiski piesārņoto vietu 
sanācijas un revitalizācijas pasākumu 
īstenošanai

2021.-2027. VUN
Komunālā pārvalde, 
APN

PB; VB; ES finansējums

Izstrādāts Rīcības plāns 
pašvaldības teritoriju vēsturiski 
piesārņoto vietu sanācijas 
nodrošināšanai

V-7-1-9

Pasākumu īstenošana jūras piegružojuma, 
kas rodas uz sauszemes, mazināšanai, 
sanitarās infrastruktūras nodrošināšana jūras 
piekrastē un iekšzemes dabas tūrisma 
objektos

2021.-2027. VUN
Komunālā pārvalde, 
VLK

PB; VB; ES finansējums, cits 
finansējums

Mazināts jūras piegružojums uz 
sauszemes, nodrošināta sanitarā 
infrastruktūra jūras piekrastē un 
iekšzemes dabas tūrisma 
objektos

V-7-1-10
Tabakas izstrādājumiem paredzētas 
atkritumu tvertņu izvietošana publiskās 
vietās, kurās atļauts smēķēt

2021.-2027. Komunālā pārvalde APN
PB; VB; ES finansējums, cits 
finansējums

Pilsētā izvietotas papildus 
atkritumu tvertnes tabakas 
izstrādājumiem 

V-7-1

Izmantojot pašvaldības rīcībā 
esošos instrumentus, veicināt 

piesārņojuma novēršanas 
pasākumus, izmantot iegūtos 

datus esošās situācijas analīzei, 
plānošanai un piesārņojošo 
darbību operatīvai vadībai
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
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kods
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Pasākuma 
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Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-7-2-1
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  dabas 
aizsardzības plāna izstrāde un īstenošana

2021.-2027. VUN
Komunālā pārvalde; 
APN

PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Izstrādāts un īstenots Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas  
dabas aizsardzības plāns

V-7-2-2

Dabas resursu izmantošanas sekmēšana 
tūrisma un rekreācijas attīstībā atbilstoši 
prasībām attiecībā uz īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju uzturēšanu un vides 
aizsardzību

2021.-2027. TIC
Komunālā pārvalde; 
APN

PB; VB; ES finansējums
Dabas resursu iekļaušana 
tūrisma pakalpojumu 
piedāvājumā

V-7-3-1
Sabiedrības informēšana un izglītošana par 
aktuāliem vides jautājumiem, t.sk. par jūras 
piegružošanu

Pastāvīgi VUN
Pilsētas mārketinga 
nodaļa; Izglītības 
pārvalde

PB; VB; ES finansējums

Veikti informēšanas un 
izglītošanas pasākumi. 
Paaugstināta sabiedrības vides 
apziņa.

V-7-3-2
Sadarbība ar NVO, t.sk. Vides izglītības fondu, 
iesaistoties Ekoskolu un citās vides izglītības 
kustībās

Pastāvīgi VUN
Komunālā pārvalde; 
Izglītības pārvalde

PB; VB; ES finansējums
Attīstīta Ekoskolas un citu vides 
izglītības kustību darbība

V-7-3-3
Platformas izveidošana labai piekrastes 
sakopšanas praksei

2021.-2027. Komunālā pārvalde
VUN; 
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES finansējums; 
Cits finansējums

Izveidota platforma labai 
piekrastes sakopšanas praksei, 
tajā skaitā par pašvaldību un 
iedzīvotāju veikto pludmales un 
upju krastu attīrīšanu, kā arī 
jūras ūdeņu attīrīšanu, arī ostās, 
jahtu ostās un iekšzemes ūdeņos 
sadarbībā ar attiecīgajām 
nozarēm un institūcijām, t.sk. 
attīstītas labākās tehnoloģijas un 
metodes attīrīšanai no jūra un 
piekrastes piegružojuma

V-7-4-1
Nepieciešamo pasākumu veikšana atbilstoši 
FEE (Starptautiskais vides izglītības fonds) 
vadītās Zilā karoga kustības kritērijiem

Pastāvīgi VUN

Komunālā pārvalde; 
Pašvaldības policija; 
Izglītības pārvalde; 
TIC

PB; VB; ES finansējums
Veikti pasākumi Zilā karoga 
kustības kritēriju izpildīšanai

V-7-2
Realizēt aizsargājamo biotopu un 

sugu aizsardzības stāvokļa 
uzlabošanas pasākumus

V-7-4
Nodrošināt dalību Zilā karoga 

V-7-3

Paaugstināt sabiedrības vides 
apziņu ("zaļo" domāšanu un 
rīcības) un realizēt veselīgu, 
dabai draudzīgu dzīvesveidu
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-7-4-2
Ikgadējās Zilā karoga balvas iegūšana 
Ventspils pilsētas pludmalei

Pastāvīgi VUN

Komunālā pārvalde; 
Pašvaldības policija; 
Izglītības pārvalde; 
TIC

PB Zilais karogs pludmalē

V-7-5

Veicināt ilgtspējīgas enerģētikas 
sektora attīstību un mazināt 

klimata pārmaiņas
V-7-5-1

Plānošanas dokumenta izstrāde ilgtspējīgas 
enerģētikas sektora attīstības veicināšanai un 
klimata pārmaiņu mazināšanai

2021.-2027.
Ekonomikas un 
iepirkumu nodaļa

VUN; Būvniecības 
kvalitātes kontroles 
nodaļa; Ventspils 
siltums; ŪDEKA; VLK; 
VNĪ; Ventspils reiss

PB; VB; ES finansējums
Izstrādāts Ventspils pilsētas 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
plāns

V-7-4
    
kustībā
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-8-1
Attīstīt  pašvaldību pakalpojumu 

ēku energoefektivitāti
V-8-1-1

Pašvaldības īpašumā esošo ēku atjaunošana 
energoefektivitātes paaugstināšanai

2021.-2027.

Izpilddirektors; 
Pašvaldības iestādes 
un 
kapitālsabiedrības 

-
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta energoefektivitāte 
pašvaldības ēkās

V-8-2-1
Siltuma zudumu īpatsvara samazināšana 
centralizētajā siltumapgādes sistēmā

2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES finansējums

Veiktas darbības siltuma zudumu 
īpatsvara samazināšanai. 
Samazināts siltuma zudumu 
īpatsvars centralizētajā sistēmā

V-8-2-2
Attīstīt mūsdienīgu siltumenerģijas uzskaites 
sistēmu

2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES finansējums
Attīstīta mūsdienīga 
siltumenerģijas uzskaites sistēma

V-8-2-3
Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes 
avotu efektivitātes uzlabošana un 
modernizācija

2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES finansējums
Uzlabota centralizētās 
siltumapgādes avotu efektivitāte

V-8-2-4

Jaunas centralizētās siltumapgādes 
infrastruktūras izbūve, t.sk. esošajās un 
jaunajās individuālās apbūves teritorijās, 
ražošanas teritorijās u.c.

2021.-2027. Ventspils siltums VUN KSB; VB; ES finansējums

Atjaunota centralizētās 
siltumapgādes infrastruktūra 
apbūves teritorijās, ražošanas 
teritorijās u.c.

V-8-2-5
Siltumapgādes iekšējo sistēmu rekonstrukcija 
un modernizācija

2021.-2027. VNĪ - KSB; VB; ES finansējums
Modernizētas siltumapgādes 
iekšējās sistēmas

V-8-2-6
Informatīvais un finansiālais atbalsts jaunu 
klientu pieslēgumu veicināšanai 
centralizētajai siltumapgādei

2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES finansējums Klientu skaita pieaugums

V-8-2-7
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas un 
citu energoefektivitātes pasākumu 
veicināšana centralizētajā siltumapgādē

2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES finansējums
Uzlaboti energoefektivitātes 
rādītāji, samazinot elektrības 
patēriņu

Turpināt investīcijas centralizētās 
siltumapgādes tīkla 

paplašināšanā un modernizācijā
V-8-2

V-8: Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-8-3

Veikt sabiedrību izglītojošus 
pasākumus, lai veicinātu 

sabiedrības, t.sk. skolēnu un 
studentu, izpratni par 

centralizētās siltumapgādes 
izdevīgumu

V-8-3-1
Sabiedrību izglītojošu pasākumu 
organizēšana par centralizētās siltumapgādes 
izdevīgumu

Pastāvīgi Ventspils siltums Izglītības pārvalde KSB; VB; ES finansējums
Notikuši izglītojošie pasākumi. 
Iedzīvotāju informētība par 
siltumapgādes procesiem

V-8-4

Turpināt informēšanas 
pasākumus iedzīvotājiem par 

centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 

priekšrocībām un to pozitīvo 
ietekmi uz apkārtējo vidi un 

dzīves kvalitāti

V-8-4-1
Sabiedrības informētības līmeņa 
palielināšana, sabiedrību izglītojošu 
pasākumu veicināšana

Pastāvīgi ŪDEKA - KSB; ES finansējums

Notikuši izglītojošie pasākumi. 
Iedzīvotāju informētība par 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu darbību, ietekmi uz 
apkārtējo vidi un cilvēka 
veselību.

V-8-5-1
Notekūdeņu savākšanas un novadīšanas 
pasākumu uzlabošana 

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES finansējums

Uzlaboti notekūdeņu 
savākšanas, novadīšanas un 
energoefektivitātes pasākumi, 
atjaunoti vai izbūvēti 
kanalizācijas tīkli 

V-8-5-2
Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūras attīstība

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES finansējums
Uzlaboti notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas procesi un 
energoefektivitāte

V-8-5-3

Ūdens zudumu īpatsvara samazināšana 
centralizētajā sistēmā, pārbūvējot  
ūdensapgādes tīklus un izbūvējot jaunus 
tīklus

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB

Veiktas darbības ūdens zudumu 
īpatsvara samazināšanai. 
Samazināts ūdens zudumu 
īpatsvars centralizētajā sistēmā

V-8-5-4
Esošo novecojušo tehnoloģisko iekārtu un 
tīklu apkalpošanas transporta atjaunošana

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES finansējums

Atjaunotas NAI un citas 
tehnoloģiskās iekārtas un 
nomainītas novecojušās tīklu 
apkalpošanas iekārtas

V-8-5-5 Mācības ūdensapgādes uzturētājiem 2021.-2027. ŪDEKA - KSB; ES finansējums Veiktas apmācības

Veicināt ilgtspējīgu 
ūdenssaimniecību, tai skaitā 

attīstot infrastruktūru, veicinot 
energoefektivitāti, ieviešot AER 

tehnoloģijas un nodrošinot 
notekūdeņu dūņu efektīvu 

apsaimniekošanu

V-8-5
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2.REDAKCIJA 07.03.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-8-5-6
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas un 
citu energoefektivitātes pasākumu 
veicināšana centralizētajā ūdenssaimniecībā

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES finansējums

Uzlaboti energoefektivitātes 
rādītāji, samazinot elektrības 
patēriņu, veikta Saules 
elektroenerģijas ražošanas 
iekārtu uzstādīšana 

V-8-6-1

Ekonomiski pamatotu ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve publiskā 
sektora un citiem pilsētas objektiem un 
mājsaimniecībām rajonos, kur nav pieejami 
centralizētie pakalpojumi, māju pievadu 
izbūve

2021.-2027. ŪDEKA -
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Palielināta ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas tīklu 
pieejamība

V-8-6-2

Faktisko ūdensvada un kanalizācijas 
pieslēgumu veicināšana (darbs ar 
potenciāliem klientiem, kam ir iespēja lietot 
centralizētus ūdenssaimniecības 
pakalpojumus, bet kas vēl to nav izmantojuši)

2021.-2027. ŪDEKA -
KSB; PB; VB; ES 
finansējums

Paaugstināta ūdensvada un 
kanalizācijas pieslēgumu 
izmantošana

V-9-1-1
Pašvaldības policijas darbinieku profesionālā 
pilnveidošana

2021.-2027. Pašvaldības policija - PB; VB; ES finansējums
Paaugstināta policijas darbinieku 
kompetence

V-9-1-2
Pašvaldības policijas materiāli tehniskās 
bāzes (t.sk. ekipējuma) pilnveidošana

2021.-2027. Pašvaldības policija - PB; VB
Uzlabota pašvaldības policijas 
materiāli tehniskā bāze

V-9-1-3
Sabiedrības izglītošanas kampaņu 
organizēšana

Pastāvīgi Pašvaldības policija
Pilsētas mārketinga 
nodaļa

PB; VB; ES finansējums
Organizēti preventīvi sabiedrības 
drošības pasākumi  (izglītošana, 
kampaņas u.c.)

  
   

   
   

   
   

V-8-6

Attīstīt ekonomiski pamatotu 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamību publiskā sektora un 

citiem pilsētas objektiem un 
mājsaimniecībām

   
   

V-9: Pašvaldības un valsts sadarbība drošības un kārtības nodrošināšanā
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-9-1-4

Iekšējo - Ventas upes, Būšnieku ezera un 
piekrastes ūdens akvatorijas un zvejas 
kontrole Ventspils pilsētas administratīvajā 
teritorijā

Pastāvīgi Pašvaldības policija
Valsts policija; Valsts 
vides dienests

PB; VB
Veikta iekšējā un piekrastes 
ūdens akvatorija kontrole

V-9-1-5
Pašvaldības policijas ēku infrastruktūras 
atjaunošana un uzturēšana

2021.-2027. Pašvaldības policija VNĪ PB; VB; ES finansējums
Atjaunota pašvaldības policijas 
ēku infrastruktūra

V-9-1-6
Kontrolēt Ventspils pilsētas saistošo 
noteikumu ievērošanu

Pastāvīgi Pašvaldības policija - PB; VB; ES finansējums
Veikti kontroles pasākumi. 
Ievēroti Ventspils pilsētas 
saistošie noteikumi.

V-9-1-7
Atbalsts uzņēmējiem apsekojot komersantu 
un VBP pieguļošās teritorijas 

2021.-2027. Pašvaldības policija -
Komersantu un VBP 
budžets; ES finansējums

Nodrošināta sabiedriskā kārtība 
komersantu un VBP pieguļošajā 
teritorijā

V-9-1-8
Publiskās videonovērošanas sistēmas 
pilnveide

2021.-2027. Pašvaldības policija
VDC; Komunālā 
pārvalde

PB; VB; ES finansējums
Uzlabota videonovērošanas 
sistēma

V-9-2-1
Pludmales glābšanas dienesta darbības 
pilnveidošana

Pastāvīgi Pašvaldības policija Komunālā pārvalde PB; VB; ES finansējums
Uzlabota ūdens glabšanas 
dienestu darbība

V-9-2-2

Pludmales glābšanas dienesta 
materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras 
pilnveidošanai, lai nodrošinātu tā pilnvērtīgu 
darbību

2021.-2027. Pašvaldības policija Komunālā pārvalde PB; VB
Izveidota jauna glābšanas 
stacijas ēka

V-9-3-1
Profilakses lietu iekārtošana un uzvedības 
sociālās korekcijas programmu bērniem 
izstrādāšana

Pastāvīgi Pašvaldības policija

Bāriņtiesa; Sociālais 
dienests; Izglītības 
pārvalde; Valsts 
policija; Valsts 
probācijas dienests

PB; VB; ES finansējums
Samazināts likumpārkāpumu 
skaits nepilngādīgu vidū

V-9-3-2
Preventīvā darba veikšana izglītības iestādēs, 
tai skaitā PII, kā arī individuāli ar bērniem un 
viņu vecākiem

Pastāvīgi Pašvaldības policija Izglītības pārvalde PB; VB; ES finansējums
Samazināts likumpārkāpumu 
skaits nepilngādīgu vidū

V-9-3 Veikt likumpārkāpumu 
profilakses darbu ar bērniem

V-9-2
Veicināt pludmales glābšanas 

dienesta attīstību

V-9-1
Stiprināt Ventspils pilsētas 

Pašvaldības policijas reaģēšanas 
spējas
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Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīcības plāns 2021.-2027. gadam
Prioritāte 3-Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli nodrošināti un pārliecināti par savu nākotni
Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasākuma 
kods

Pasākums
Izpildes 
periods

Atbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība

Līdzatbildīgā 
institūcija/ 

struktūrvienība
Finansējuma avoti Iznākuma rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-9-3-3
Dalība izglītojoši informatīvos pasākumos ar 
bērniem, vecākiem un pedagogiem

Pastāvīgi Pašvaldības policija Izglītības pārvalde PB; VB; ES finansējums
Samazināts likumpārkāpumu 
skaits nepilngādīgu vidū

V-9-3-4
Profilaktiskā darba veikšana ar sociālā riska 
ģimenēm

Pastāvīgi Pašvaldības policija
Sociālais dienests; 
Bāriņtiesa

PB; VB; ES finansējums
Samazināts likumpārkāpumu 
skaits nepilngādīgu vidū

V-9-4
Sadarboties ar Ventspils novada 

pašvaldību un VUGD civilās 
aizsardzības jomā

V-9-4-1
Ventspils pilsētas domes delēģēto uzdevumu 
izpilde 

2021.-2027. Pašvaldības policija
Ventspils novada 
pašvaldība

PB; VB
Veikti Ventspils pilsētas domes 
deleģētie uzdevumi

V-9-5
Aktīvi sadarboties ar valsts 

institūcijām drošības un kārtības 
nodrošināšanā

V-9-5-1
Sadarbība ar valsts policiju, VUGD u.c. 
institūcijām

Pastāvīgi Pašvaldības policija

Valsts policija; 
Drošības policija; 
VUGD; Zemessardze; 
Robežsardze

PB; VB; ES finansējums Nodrošināta drošība un kārtība
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