
Investīciju plāns 2021.-2027. gadam 2. pielikums

Indikatīvā 

Indikatīvā 

summa, 

milj. EUR

Indikatīvais 

iesniedzēja 

finansējums, 

milj. EUR

Indikatīvais 

ārējais 

piesaistītais 

finansējums 

(granti, 

dotācijas, 

subsīdijas 

u.c.), milj. 

EUR

Valsts 

aizdevums, 

milj. EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1

Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parkā

Nr. 3.1.1.5/16/A/012 P-6-1-1                6,0                4,8              1,17                 -   

Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. 

Projekta mērķis ir veikt ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī un tā 

rezultātā veicināt komersantu paplašināšanos, kā arī jaunu komersantu 

veidošanos. 

2021.-2022.
Ventspils brīvostas 

pārvalde

2

Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas 

teritorijā esošiem termināļiem un 

industriālajām zonām

Nr. 6.1.1.0/17/I/001 P-4-4-3              19,7              2,95            16,70                 -   

Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošiem termināļiem un 

industriālajām zonām. Projekta mērķis ir nodrošināt Ventspils brīvostas 

pievadceļu infrastruktūras ilgtspējīgu attīstību, pilnveidojot problemātiskos 

autotransporta pievadceļu posmus uz ostas esošajām piestātnēm, 

termināļiem un industriālajām zonām, kā arī veidojot savienojumus 

iztrūkstošajos pievadceļu posmos. 

2021.-2023.
Ventspils brīvostas 

pārvalde

3

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī

Nr. 9.2.4.2/16/I/103
V-2-5-1;

V-2-5-2
               0,7                0,1                0,6 -

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Ventspilī. Projekta  mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Ventspils pilsētas 

iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, īstenojot vietēja mēroga pasākumus 

un informatīvās kampaņas par veselības veicināšanas un slimību 

profilakses jautājumiem. 

2021.-2023.
P/i "Ventspils Izglītības 

pārvalde"

4

Irbenes radioteleskopu kompleksa 

modernizācijas 3. kārta

Nr. 1.1.1.4/17/I/010

P-1-2-6                1,7                0,3                1,3 -

Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta. Projekta 

galvenais mērķis ir pabeigt Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta 

"Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs"  Irbenes 

radioteleskopu kompleksa modernizāciju, kā arī stiprināt VSRC un VeA 

zinātnisko kapacitāti un izcilību, un nodrošināt iespējas sekmīgai 

integrācijai starptautiskās zinātniskās organizācijas, tādās kā EVN 

(European VLBI Network jeb Eiropas ļoti garas interferometrijas tīkls). 

2021.-2022. Ventspils Augstskola

5

Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju 

pārbūve un atjaunošana

Nr. 6.1.1.0/17/I/003
P-4-4-1              21,9                6,5              15,4 -

Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana. Projekta 

mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu drošības līmeni Ventspils brīvostā, 

veicot ostas hidrotehnisko būvju pārbūves un atjaunošanas darbus, 

tādējādi saglabājot esošo kuģošanas drošību ostas akvatorijā un 

nepieļaujot tās pazemināšanos. 

2021.-2023.
Ventspils brīvostas 

pārvalde

6

Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas 

mantojuma saglabāšana, eksponēšana un 

tūrisma piedāvājuma attīstība

Nr. 5.5.1.0/17/I/003
V-5-3-1                5,8                1,3                4,5 -

Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, 

eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība. Projekta  mērķis ir 

saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma 

objektus Ziemeļkurzemē, vienlaicīgi radot priekšnoteikumus tūrisma 

plūsmu pieaugumam Ziemeļkurzemē. 

2021.-2022. P/i "Ventspils muzejs"

7

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā 

transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss)

Nr. 4.5.1.2/17/I/004

V-4-4-1                6,6                2,0                4,6 -

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī 

(eBuss). Projekta mērķis ir nodrošināt Ventspils pilsētas iedzīvotājus ar 

videi draudzīgu sabiedrisko transportu, tādējādi samazinot sabiedriskā 

transporta radīto vides piesārņojumu Ventspils pilsētā un veicinot 

pasažieru skaita pieaugumu, kas izmanto videi draudzīgu sabiedrisko 

transportu. 

2021.-2023. PSIA "Ventspils reiss"

Atbildīgās institūcijas, 

sadarbības partneri

I Realizācijā esoši projekti

# Projekta nosaukums

Ventspils 

pilsētas AP 

2021.-2027. 

gadam 

pasākuma 

kods

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
Projekta īstenošanas 

periods

1 lapa no 14 lapām



Indikatīvā 
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Indikatīvais 
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Indikatīvais 
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Atbildīgās institūcijas, 

sadarbības partneri
# Projekta nosaukums

Ventspils 

pilsētas AP 

2021.-2027. 

gadam 

pasākuma 

kods

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
Projekta īstenošanas 

periods

8

Atbalsts Ventspils Augstskolas 

starptautiskās sadarbības projektu 

sagatavošanai pētniecībā un inovācijās 

(ATVASE)

Nr. 1.1.1.5/18/I/009

P-1-2-8                0,3                0,0                0,2 -

Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu 

sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE). Projekta mērķis ir 

Ventspils Augstskolas un tās zinātnisko struktūrvienību (Inženierizinātņu 

institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs", Viedo 

Tehnoloģiju pētniecības centra un Uzņēmējdarbības, inovāciju un 

reģionālās attīstības centra un fakultāšu) iesaistīšanās tīklošanas 

pasākumos, sadarbības stiprināšana ar partneriem, t.sk. iesaistoties 

sadarbības konsorcijos, lai veicinātu sadarbības projektu skaita pieaugumu 

un integrēšanos Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma 

infrastruktūras objektos.

2021.-2022. Ventspils Augstskola

9

Ventspils Augstskolas studiju programmu 

satura kvalitātes pilnveide, resursu 

izmantošanas efektivitātes uzlabošana un 

labākas pārvaldības nodrošināšana

Nr. 8.2.3.0/18/A/014

P-1-2-3                0,2                0,0                0,2  - 

Ventspils Augstskolas studiju programmu satura kvalitātes pilnveide, 

resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana un labākas pārvaldības 

nodrošināšana. Projekta izstrādes un realizācijas mērķis ir pilnveidot 

Ventspils Augstskolas (VeA) studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi 

izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības 

institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju 

paaugstināšanu. Pamatojoties uz VeA stratēģijas izstrādes un uzraudzības 

laikā veikto iekšējās un ārējas vides analīzi, VeA darbības izvērtējumu un 

identificētajām nozares aktualitātēm, kā arī VeA finanšu pārvaldības 

sistēmas un darbības veiktspējas ārējā audita rezultātiem, kurā tika veikta 

esošās situācijas un prakses analīze stratēģiskās pārvaldības, resursu 

pārvaldības un administrācijas darbības jomās, saskaņā ar VeA Stratēģiju 

2016. - 2020. gadam un VeA saistošajiem augstākās izglītības nozarei 

noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem.

2021.-2023. Ventspils Augstskola

10

“Stiprināt Ventspils Augstskolas 

akadēmisko personālu stratēģiskās 

specializācijas jomās”

Nr. 8.2.2.0/18/A/009
P-1-2-1                1,2                0,2                1,0  - 

“Stiprināt Ventspils Augstskolas akadēmisko personālu stratēģiskās 

specializācijas jomās”. Projekta mērķis ir mērķtiecīga Ventspils 

Augstskolas akadēmiskā personāla attīstība, lai pilnveidotu studiju procesa 

kvalitāti, nodrošinātu akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidi un 

atjaunotni, kā arī stiprinātu sadarbību ar ārējiem partneriem. 

2021.-2022. Ventspils Augstskola

11

VSRC institucionālās un zinātniskās 

kapacitātes turpmākā attīstība

Nr. 1.1.1.5/18/A/019

P-3-3-2                2,5                0,4                2,1  - 

VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība. 

Projekta mērķis ir piesaistīt Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu 

institūtam "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (VSRC) 

stratēģiskajai attīstībai pasaulē atzītu zinātnisku līderi, kurš kļūtu par 

institūta vadības stratēģisko padomnieku un kurš spētu iedvesmot un 

panākt pozitīvas pārmaiņas turpmākajā attīstībā, sasniedzot VSRC 

starptautisko izcilību un tādējādi paātrinot strukturālās pārmaiņas VeA 

zinātnieku sabiedrības domāšanas veidā. Vienlaikus VSRC veidosies par 

starptautiskas nozīmes zinātnes centru Latvijā un Baltijas valstīs, sniedzot 

pakalpojumus un veicot apmācību kosmosa zinātnes nozarēs, kosmosa un 

satelītu tehnoloģijās, kā arī pildot reģionāla līdera lomu ļoti garas bāzes 

interferometrijas metodes astronomiskajos pētījumos. 

2021.-2023. Ventspils Augstskola

2 lapa no 14 lapām
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gadam 
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12

No atkritumiem iegūtā kurināmā 

reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, 

Talsu ielā 69

Nr. 5.2.1.3/18/A/001
V-8-2-3              18,2                9,0                9,2  - 

No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, 

Talsu ielā 69. Projekta mērķis ir samazināt apglabājamo atkritumu 

daudzumu un attīstīt atkritumu reģenerāciju ar enerģijas atguvi no Latvijas 

Republikas teritorijā radītajiem atkritumiem. Mērķa īstenošana nodrošinās 

saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – 

samazinās apglabājamo atkritumu apjomu un palielinās atkritumu 

reģenerācijas īpatsvaru. 

2021.-2023.

PSIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts"

13

Kurzemes inovāciju granti studentiem 

(KInGS)

Nr. 1.1.1.3/18/A/004

P-3-3-1                3,3                3,1                0,2  - 

Kurzemes inovāciju granti studentiem (KInGS). Projekta mērķis ir attīstīt 

akadēmiskajā mācību vidē integrētu praktisku un kompetentu atbalsta 

sistēmu inovāciju un uzņēmējspēju veicināšanai Kurzemes reģiona 

studentos. Ventspils Augstskola ir izstrādājusi Kurzemes studentu inovāciju 

programmu, kuru šī Projekta ietvaros realizēs kopā ar partneriem: 1) 

Liepājas Universitāti, 2) SIA “Kurzemes Biznesa inkubators”, 3) 

nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” un 4) nodibinājumu 

“Ventspils Augstskolas attīstības fonds”. 

2021.-2022. Ventspils Augstskola

14

Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra 

izveide Gāliņciemā

Nr. 5.5.1.0/19/I/001

L-5-4-3                2,9                0,5                2,4  - 

Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā. Projekta mērķis 

ir kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, izveidojot pakalpojumu, 

kultūras un sabiedriskā centra infrastruktūru, vienlaikus nodrošinot dabas 

mantojuma aizsardzību un pieejamību. Kultūras mantojuma objektā 

Ventspils pilsētas daļā – Gāliņciemā tiks piedāvāti jaunradīti pakalpojumi, 

nodrošinot investīciju ilgtspēju un sociālekonomiskā potenciāla integrāciju 

pilsētas ekonomikas struktūrā. 

2021.-2022. P/i "Ventspils bibliotēka"

15

Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 

2, Ventspilī

Nr. 5.5.1.0/19/I/002

P-7-1-2              13,3                3,5                9,8  - 

Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī. Projekta mērķis ir 

kultūras un dabas kapitāla saglabāšana un attīstība, izveidojot jaunu 

infrastruktūru, kas vienlaikus ir arī tūrisma infrastruktūra, un piedāvājot 

jaunus pakalpojumus, t.sk. dabaszinātnēs un ilgtspējīgā dabas kapitāla 

izmantošanā, nodrošinot investīciju ilgtspēju un sociālekonomiskā 

potenciāla attīstību. Projekta ietvaros tiks izveidota jauna infrastruktūra – 

objekts kultūras un dabas kapitāla saglabāšanai un attīstīšanai, kas 

vienlaikus būs arī tūrisma infrastruktūra. 

2021.-2022.
P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

16

Inovāciju centra un publiskās 

infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, 

Ventspilī

Nr. 5.6.2.0/19/I/003

P-7-1-2                9,3                3,1                6,2  - 

Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, 

Ventspilī. Projekta mērķis ir degradētas teritorijas atjaunošana Ventspils 

pilsētā, izveidojot tajā infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam un 

izveidojot publisko infrastruktūru, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu, videi 

draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un veicinot jaunu 

darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros tiks revitalizēta degradēta teritorija 

Rūpniecības ielas rajonā un uzbūvēts Inovāciju centrs un ceļa 

infrastruktūra (publisks, brīvi pieejams stāvlaukums), kā arī veikta 

teritorijas labiekārtošana. 

2021.-2022.
P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

17

Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā

Nr. 9.3.1.1/19/I/032

V-3-2-1                1,2                0,2                1,0  - 

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā. 

Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanai, lai veicinātu bērnu ar funkcionāliem 

traucējumiem un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem 

pašaprūpes prasmes un neatkarīgas dzīves iespējas, kā arī izveidot 

infrastruktūru bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes 

nodrošināšanai ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. 

2021. - 2022.
P/i "Ventspils Sociālais 

dienests"

3 lapa no 14 lapām



Indikatīvā 

summa, 
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2021.-2027. 
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pasākuma 
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Projekta īstenošanas 
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18

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 

veselības aprūpes infrastruktūras attīstība

Nr. 9.3.2.0/17/I/007

V-2-2-1              11,2                2,9                8,4  - 

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras 

attīstība. Projekta mērķis ir attīstīt SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā 

slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabot kvalitatīvu veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamību. Projekta ietvaros plānots veikt 

ieguldījumus infrastruktūrā, kas pilnībā vai daļēji saistīta ar neatliekamās 

medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 

šādās prioritārajās veselības aprūpes jomās – sirds un asinsvadu, 

onkoloģijas un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes 

jomā.

2021.-2023.
SIA "Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca"

19

Inovācijas centra izveidošana Ventspilī 

(EEZ/NOR)

Nr. NFI/IC/VIAA/2020/1

P-7-1-2                2,0                0,2                1,8  - 

Inovācijas centra izveidošana Ventspilī (EEZ/NOR). Projekta mērķis ir:

- veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, 

tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), dabaszinātņu un 

informācijas tehnoloģiju (IT) jomās;

- sadarbībā ar Bergenas zinātnes centru “VilVite” (Norvēģija) izveidot 

Inovāciju centru Ventspilī, izstrādāt un īstenot izglītojošās programmas un 

citus izglītojošus un interaktīvus pasākumus, piemēram, tehniski radošās 

darbnīcas un zinātnes šovus.

2021.-2023.
P/i "Ventspils Digitālais 

centrs"

20

Pilsētu digitālās inovācijas (II fāze) (Urbact 

III)

Nr. DI4C P-7-1-2                0,1                0,0              0,04  - 

Pilsētu digitālās inovācijas (II fāze) (Urbact III). Projekta mērķis ir 

paplašināt Ventspils pilsētas iesaisti Eiropas Savienības sadarbības tīklā ar 

dažādām Eiropas mazajām un vidēja izmēra pilsētām, lai dalītos pieredzē 

un izvirzītu kopīgus mērķus jautājumos, kas skar pilsētu digitālo attīstību, 

izstrādātu risinājumus kopīgām problēmām.

2021.-2022.
P/i "Ventspils Digitālais 

centrs"

21

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi 

Kurzemes plānošanas reģionā

Nr. LV-LOCALDEV-0004
L-1-1-1;

P-6-4-1
               0,2 0,03 0,19 0,0

Sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirību mazināšana un 

līdzsvarotas attīstības nodrošināšana Kurzemes plānošanas reģionā, 

veicinot uzņēmējdarbības attīstību. Projekta rezultātā uzņēmumiem tiks 

stiprināta operacionālā kapacitāte, tiks stiprināta Kurzemes plānošanas 

reģiona uzņēmējdarbības centra kapacitāte, apmācīti speciālisti 

uzņēmējdarbības veicināšanas un pašvaldību sadarbības jomās un 

stiprināta KPR kapacitāte, stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte 

pašvaldībās.

2021.-2024.
P/i "Ventspils domes 

administrācija"

22

Zivju resursu kontroles aprīkojuma 

papildināšana, pludmales drošības un 

aprīkojuma izveide, uzlabojot glābšanas 

posteņa ēkas infrastruktūru

Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000006 

P-5;

P-7
               0,1 0,03 0,1 0,0

Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, nodrošinot 

Glābšanas dienesta darbību Ventspils pilsētas pludmalē un pilnveidojot 

teritorijas iekšējo un jūras piekrastes ūdens akvatoriju uzraudzību un zivju 

resursu aizsardzību: Glābšanas dienesta ēkas pārbūve (232 m2), 

novērošanas torņa pāŗbūve (12 m augstums), laivas bez stacionārā dzinēja 

iegāde (1 gab.)

2021.-2023.
P/i "Ventspils Pašvaldības 

policija"

23

Piekrastes dabas vērtību saglabāšana 

Ventspils pilsētas pludmalē

Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000004 
P-5;

P-7
               0,1 0,01 0,1 0,0

Baltijas jūras piekrastes vērtības saglabāšana un Ventspils pilsētas 

publisko atpūtas infrastruktūru pilnveidošana, pludmales zonā izbūvējot 

apgaismojuma līniju un veicot labiekārtojuma darbus, veicinot vides 

resursu saglabāšanu un piekrastes objektu pieejamību.

2021.-2022.
P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

24

Dabas vērtību saglabāšana un tūrisma 

pakalpojuma piedāvājuma paplašināšana, 

nodrošinot Staldzenes stāvkrasta 

pieejamību un infrastruktūras 

pilnveidošanu

Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000003

P-5;

P-7
               0,7 0,1 0,6 0,0

Staldzenes stāvkrasta dabas vērtību saglabāšanas nodrošināšana un tā 

pieejamības uzlabošana, paplašinot tūrisma pakalpojuma piedāvājumu, kā 

arī nodrošināt iespēju zvejniekiem un glābšanas dienestiem piekļūt jūrai, 

veicinot dabas un vides resursu saglabāšanu.
2021.-2022.

P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

4 lapa no 14 lapām
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25

Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana un popularizācija

Nr. 21-08-FL04-F043.0206-000001
S-3;

S-3-5-1;

S-3-5-2;

L-5-4

               0,7 0,1 0,6 0,0

Projekts paredz veidot vienotu stāstu Piejūras brīvdabas muzejā (turpmāk - 

PBM), nodrošinot daudzveidīgo ekspozīcijas daļu integrāciju vienotā 

sistēmā, kā arī būtiski uzlabot muzejā esošā kultūras mantojuma 

(ekspozīcijas objektu,

Nacionālā muzeja krājuma daļas, kas atrodas PBM) saglabāšanas 

aspektus atbilstoši LR normatīvajām prasībām un mūsdienu nostādnēm.

2021.-2022. P/i "Ventspils muzejs"

26

Izglītības pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana Ventspilī 
S-1;

S-1-2
               0,7 0,1 0,0 0,6

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra eksponātu klāsta papildināšana, 

prototipēšanas laboratoriju izveide, aprīkojuma iegāde konferenču zālei un 

apmācību telopām
2021.-2022.

P/i "Ventspils Digitālais 

centrs"

27

Digitālās transformācijas centra izveide 

Ventspilī

S-2;

S-2-4
               0,7 0,1 0,0 0,5

Digitālā transformācijas centra izveide nolūkā attīstīt iedzīvotāju digitālās 

prasmes atbilstoši ES Padomes ieteikumam par pamatkompetencēm 

mūžiglītībā, kas nodrošinātu digitālo tehnoloģiju pārliecinātu, kritisku un 

atbildīgu izmantošanu un darbošanos ar šīm tehnoloģijāmmācību un darba 

vajadzībām, lai var piedalīties sabiedrības dzīvē, izmantojot IKT 

risinājumus mūžizglītības mācību (studiju) procesa nodrošināšanai 

2021.-2022.
P/i "Ventspils Digitālais 

centrs"

28

Ventspils 4.vidusskolas aktu zāles 

atjaunošana, Rīgas ielā 12A, Ventspilī
S-1;

S-1-2;

S-1-2-3

               0,1 0,02 0,0 0,1

Ventspils 4.vidusskolas aktu zāles atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, 

ventilācijas izbūve 2021.-2022.
P/i "Ventspils Izglītības 

pārvalde"

29 KOPĀ (I):            131,1              41,4              88,4                1,3 

II Plānotie projekti

30
Pētniecība un prasmes

31

Pētniecības attīstība un progresīvu 

tehnoloģiju ieviešana 

P-1-2-6 10 1,5 8,5  -

Fundamentālās un lietišķās zinātnes attīstība praktisku problēmu 

izzināšanai, analizēšanai un skaidrošanai, vienlaikus ietverot 

nodarbinātības veicināšanas jautājumus. Ventspils Starptautiskā 

radioastronomijas centra, kurš atrodas Ventspils novada teritorijā, 

radioteleskopu kompleksa infrastruktūras tālāka attīstība un iekļaušana 

starptautiskā Zemes bāzes staciju tīklā. 

2021.-2027. Ventspils Augstskola

32
Atbalsts uzņēmējdarbībai 

33

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 

veicināšanai un augsti apmaksātu darba 

vietu radīšanai reģionālā mērogā

P-4-2-3;

P-5-1-3;

P-5-1-6;

P-6-4-1;

P-6-4-2;

P-6-4-3;

P-6-4-4

3,5 0,5 3,0  -

Projekts paredz biznesa atbalsta centra pakalpojumu klāsta paplašināšanu, 

nodrošinot jaunu komersantu piesaisti pašvaldībā. Biznesa atbalsta centrā 

pieejami dažādi pakalpojumi, piemēram, darbinieku apmācības un 

pārkvalifikācija; jaunu darbinieku piesaiste; telpu nodrošinājums; 

mārketinga pasākumi; konsultāciju nodrošināšana; atbalsts grāmatvedības 

un juridisko dokumentāciju sakārtošanā u.c.

2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,

Nodibinājums "Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parks"

34

Uzņēmējdarbībai nepieciešamo ēku, t.sk. 

ražošanas un biroja ēku, un infrastruktūras 

izveide uzņēmējdarbības konkurētspējas 

veicināšanai, augsti apmaksātu darba vietu 

radīšanai reģionālā mērogā

P-5-1-4;

P-6-1-1;

P-6-3-1

32,8 4,9 27,9  -

Projekta ietvaros plānota ražošanas ēku un saistītās infrastruktūras 

būvniecība, kā arī komercdarbības atbalsta infrastruktūras - telpu, t.sk. 

biroju telpu, izveide, lai nodrošinātu jaunu darbavietu radīšanu un privāto 

investīciju piesaisti. 2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,

Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības nodaļa,

p/i "Komunālā pārvalde", 

p/i Ventspils osta

5 lapa no 14 lapām
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34.1.

Ražošanas ēkas un publiska auto 

stāvlaukuma izbūve Ganību ielas 

industriālajā zonā Ventspilī
P-5-1-4;

P-6-1-1;

P-6-3-1

4,3 1,8 2,5  -

Projekta mērķis ir revitalizēt Ventspils degradēto teritoriju Ganību ielā 99, 

Ventspilī, izbūvējot ražošanas ēku, loģistikas laukumu un publisku auto 

stāvlaukumu Ganību ielas industriālās zonas ražošanas uzņēmumu 

vajadzībām Krustkalna ielā 6, Ventspilī. Projekta ietvaros tiks attīstīta 

degradētā teritorija 1,73 ha platībā, nodrošinot priekšnosacījumus un 

apstākļus 45 jaunu darba vietu radīšanai un komersantu nefinanšu 

investīciju piesaistei 3 500 000 EUR apmērā.

2022.-2023. p/i "Ventspils osta"

35

Degradētās un potenciāli attīstāmās 

teritorijas un infrastruktūras sakārtošana 

uzņēmējdarbības veicināšanai 
V-5-2-5 44 6,6 37,4  -

Potenciāli attīstāmo teritoriju un infrastruktūras revitalizācija un 

sakārtošana komercdarbības attīstībai, t.sk. tūrisma infrastruktūra, 

izbūvējot ielas, autostāvvietas, lai radītu augsti apmaksātas darbavietas 

reģionālā mērogā. 2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,

Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības nodaļa,

p/i "Komunālā pārvalde", 

p/i Ventspils osta

36
V-1-1-4;

V-1-1-5
10,7 1,9  -

Īres namu būvniecība dzīvojamās platības nodrošināšanai reģiona 

prioritāro nozaru kvalificēto un jauno speciālistu ģimenēm, kā arī jaunajām 

ģimenēm. 2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,

PSIA "Ventspils 

nekustamie īpašumi"

SIA "Ventmalas mājas"

37
V-1-1-1;

V-1-1-2
7 1,4  -

Īres dzīvojamo māju Ventspilī jaunbūvju projektu un atjaunošanas 

līdzfinansēšanas konkursi
2021.-2027. Ekonomikas nodaļa

38
Digitalizācija

39

Procesu pārveide efektīvai 

tautsaimniecības digitālās transformācijas 

īstenošanai

P-1-1-3; 

P-1-1-4; 

P-5-1-7;

P-5-2-1.

3,6 0,5 3,1  -

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) bāzēta platforma digitālās 

ekonomikas stiprināšanai, IKT aprīkojuma nodrošināšana publiskajos 

sabiedrisko pakalpojumu centros, kā arī atbalsts reģiona komersantiem 

COVID-19 pandēmijas ietekmes mazināšanai.

2021.-2027.

P/i "Ventspils Digitālais 

centrs",

p/i "Ventspils bibliotēka"

40

Digitālās transformācijas veicināšana 

Kurzemes reģiona pašvaldības iestādēs un 

kapitālsabiedrībās

P-5-1-5;

P-5-1-8;

P-5-2-2;

P-8-1-1;

P-8-1-2;

P-8-1-3;

P-8-1-4;

V-5-1-1;

V-5-1-2

18 2,7 15,3  -

Digitālās transformācijas stratēģijas Kurzemē izstrāde un īstenošana - 

izmantojot esošās un veidojot jaunas digitālo tehnoloģiju iespējas, uzlabot 

dzīves kvalitāti ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, ceļot reģiona 

un tautsaimniecības konkurētspēju,  kā arī koplietošanas  IKT resursu 

attīstība pašvaldībās. Digitālās infrastruktūras (t.sk. informatīvo digitālo 

ekrānu un norāžu stendu) pilnveidošana un digitālā inovāciju centra 

pakalpojumu attīstība, iedzīvotāju un komersantu digitālo prasmju attīstība, 

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas IKT attīstība. Projekts ietver arī 

viedās infrastruktūras attīstību reģiona pašvaldībās, t.sk. bezmaksas wi-fi 

tīkla paplašināšanu.

2021.-2027.

P/i "Ventspils Digitālais 

centrs",

Visas pašvaldības 

struktūrvienības

41

Ventspils ostas infrastruktūras attīstība, 

ilgtspējīgas, modernas un drošas 

kuģošanas iespēju nodrošināšanai 

Ventspils ostā - Ventspils brīvostas 

digitalizācija

P-4-4-3 2 0,3 1,7

Ventspils brīvostas digitalizācija.

2021.-2027.
Ventspils brīvostas 

pārvalde

42
Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām

43

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošana sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošināšanā

V-8-5-6;

V-8-5-7
2 0,3 1,7  -

Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem - saules elektrostaciju ar 

saražoto enerģiju izveide notekūdeņu attīrīšanā un atdzelžošanā. 2021.-2027. PSIA "ŪDEKA" 

44

Zaļās un zilās infrastruktūras risinājumi 

klimata pārmaiņu risku novēršanai
V-5-4-1;

V-5-4-2
1,5 0,2 1,3  -

Maģistrālo grāvju un meliorācijas sistēmu pilnveidošana, plūdu risku 

samazināšanas pasākumi - virszemes noteces sistēmas izveide. 

Paplašināta lietus ūdens noteces sistēma.
2021.-2027.

P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

45 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi visu līmeņu izglītības 

iestādēs, vienlaikus radot veselīgu un higiēnas prasībām atbilstošu mācību 

vidi. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības, pašvaldības 

kapitālsabiedrību īpašumā esošās ēkās, kā arī nacionālajā un reģionālajā 

sporta bāzē - Olimpiskajā centrā "Ventspils", kur tiek organizētas 

reģionālas nozīmes pasākumi un sacensības dažādos sporta veidos. 

Centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstība. Ventspils centralizētās 

siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana un vides prasību 

nodrošināšana.

Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem - Saules elektrostaciju ar 

saražoto enerģiju izveide notekūdeņu attīrīšanā un ūdens atdzelžošanā.

2021.-2027.
Visas pašvaldības 

struktūrvienības

Mājokļu pieejamības nodrošināšana 

speciālistu piesaistei, t.sk. dzīvojamo māju 

būvniecība
21

Energoefektivitātes veicināšana un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldības iestādēs un pašvaldības 

kapitālsabiedrībās

P-2-4-4;

L-5-4-1;

L-5-4-2;

L-6-3-1;

V-8-1-1;

V-8-2-1;

V-8-2-3;

V-8-2-4;

V-8-2-5;

V-8-5-6

9 1,4 7,7

6 lapa no 14 lapām
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46

47

Atjaunojamo energoresursu ieviešana un 

notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko 

procesu energoefektivitātes uzlabošana 

Ventspilī
V-8-5-6;

V-8-5-1
0,5 0,2 0,4 0

Sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu 

energoefektivitātes veicināšana, izvēloties efektīvas ūdenssaimniecības 

iekārtas un tehnoloģijas, un atjaunojamo energoresursu izmantošanas 

veicināšana, lai uzlabotu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas kvalitāti un samazinātu uzture''sanas izmaksas un tarifa 

kāpumu

2022.-2023. PSIA "ŪDEKA" 

48

Videi draudzīga sabiedriskā transporta nodrošināšana Ventspils pilsētas un 

novada maršrutu tīklā, lai veicinātu starppašvaldību savienojumu izveidi un 

nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitāti, t.sk. elektrouzlādes 

infrastruktūras izveidošana.

2021.-2027.

P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde" 

PSIA "Ventspils Reiss" 

49
Elektroautomobiļu iegāde pašvaldības iestādes autoparka nomaiņai uz 

videi draudzīgu un ekonomiski izdevīgāku transportu. 2021.-2027.
P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

50
Vides aizsardzība un attīstība

51

Vides aizsardzības jautājumu akcentēšana 

un augstākas vides apziņas līmeņa 

sekmēšana sabiedrībā.  

V-7-3-1;

V-7-3-2
1 0,2 0,9  -

Vides izglītības veicināšana bērniem un jauniešiem, par Latvijas dabas 

bioloģisko daudzveidību, kā arī dalība  Vides izglītības fonda izglītības 

programmās, t.sk. Ekoskolu programmu īstenošana izglītības iestādēs. 
2021.-2027.

P/i "Ventspils Izglītības 

pārvalde"

52

Ilgtspējīgas ūdenssaimniecības attīstība
V-8-5-1;

V-8-5-2;

V-8-5-3;

V-8-5-4;

V-8-5-5;

V-8-5-6;

V-8-6-1;

V-8-6-2.

10 1,5 8,5  -

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras 

atjaunošana, pilnveidošana, tehnoloģisko procesu energoefektivitātes 

uzlabošana, jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbuve, transporta 

atjaunošana, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas uzlabošana. Atjaunota 

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu attīrīto notekūdeņu izvadcaurule Baltijas 

jūrā.
2021.-2027. PSIA "ŪDEKA" 

53

Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana

V-6-1-1;

V-6-1-2;

V-6-1-3

5 0,8 4,3  -

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu pilnveidošana 

Ziemeļkurzemes reģiona poligonā Pentuļi. 

Jaunu atkritumu dalītās savākšanas punktu izveide un aprīkošana, esošās 

infrastruktūras papildināšana un sadzīves atkritumu savākšanai paredzēto 

pazemes, daļējas pazemes konteineru novietņu izbūve. 

Kompostēšanas vietas izveide.

Dalītās savākšanas sistēmas pilnveidošana, t.sk. mēbeļu atkritumu 

plūsmas izveidošana.

2021.-2027.

PSIA "Ventspils 

labiekārtošanas 

kombināts",

p/i "Komunālā pārvalde",  

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju dzīvokļu īpašnieki

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi visu līmeņu izglītības 

iestādēs, vienlaikus radot veselīgu un higiēnas prasībām atbilstošu mācību 

vidi. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības, pašvaldības 

kapitālsabiedrību īpašumā esošās ēkās, kā arī nacionālajā un reģionālajā 

sporta bāzē - Olimpiskajā centrā "Ventspils", kur tiek organizētas 

reģionālas nozīmes pasākumi un sacensības dažādos sporta veidos. 

Centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstība. Ventspils centralizētās 

siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana un vides prasību 

nodrošināšana.

Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem - Saules elektrostaciju ar 

saražoto enerģiju izveide notekūdeņu attīrīšanā un ūdens atdzelžošanā.

2021.-2027.
Visas pašvaldības 

struktūrvienības

Infrastruktūras veidošana un autoparka 

nomaiņa uz videi draudzīgiem 

transportlīdzekļiem transporta sistēmas 

pilnveidošanai un pieejamības 

nodrošināšanai dažādām sociālajām 

grupām

V-4-4-1;

V-4-4-2;

V-4-4-3

28,7 4,3 24,4  -

Energoefektivitātes veicināšana un 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldības iestādēs un pašvaldības 

kapitālsabiedrībās

P-2-4-4;

L-5-4-1;

L-5-4-2;

L-6-3-1;

V-8-1-1;

V-8-2-1;

V-8-2-3;

V-8-2-4;

V-8-2-5;

V-8-5-6

9 1,4 7,7

7 lapa no 14 lapām



Indikatīvā 

summa, 

milj. EUR

Indikatīvais 

iesniedzēja 

finansējums, 

milj. EUR
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ārējais 
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finansējums 
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dotācijas, 

subsīdijas 

u.c.), milj. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Atbildīgās institūcijas, 

sadarbības partneri
# Projekta nosaukums

Ventspils 

pilsētas AP 

2021.-2027. 

gadam 

pasākuma 

kods

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
Projekta īstenošanas 

periods

54

Dabas aizsardzības un bioloģiskās 

daudzveidības, “zaļās” infrastruktūras 

saglabāšana, ar vēsturiski piesārņotajām 

teritorijām saistīto risku samazināšana.
V-7-2-1;

V-7-2-2;

V-7-5-1

5 0,8 4,3  -

Vides kvalitātes uzlabošana - piesārņojumu problēmu risinājumu ieviešana. 

Maģistrālo grāvju un meliorācijas sistēmu pilnveidošana, plūdu risku 

samazināšanas pasākumi - virszemes noteces sistēmas izveide. Vēsturiski 

piesārņoto vietu sanācija, lai panāktu augsnes, grunts, pazemes vai 

virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanos, atjaunotu un uzlabotu vides 

kvalitāti piesārņotajās vietās un ap tām, kā arī novērstu apdraudējumu 

iedzīvotāju veselībai un videi.

2021.-2027.

Vides uzraudzības nodaļa,

P/i "Komunālā pārvalde",

Ventspils brīvostas 

pārvalde

55

Dabas vērtību saglabāšana atpūtas vietās

V-5-2-1;

V-7-4-1; 

V-7-4-2;

3 0,5 2,6  -

Projekta mērķis ir dabas vērtību saglabāšana un Ziemeļkurzemes tūrisma 

produktu klāsta paplašināšana.  Plānots izveidot un labiekārtot papildu 

peldvietas pie ūdenstilpnēm, izveidojot automašīnu stāvvietas, velo 

novietnes un celiņus, izvietojot informācijas stendus un citus 

labiekārtojuma un dabas infrastruktūras elementus, kā arī īstenojot vides 

izglītības pasākumus.

2021.-2027.
P/i "Komunālā pārvalde", 

Vides uzraudzības nodaļa

56

Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras 

pilnveidošana, t.sk. vides pieejamības 

uzlabošana. V-5-2-2;

V-5-2-3;

V-5-2-4

4 0,6 3,4  -

Baltijas jūras piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana 

un ilgtspējīga attīstība, izveidojot publisko infrastruktūru - apvienotos gājēju 

un veloceliņus (t.sk. integrācija EuroVelo10 tīklā); izbūvējot laipas, lai 

nodrošinātu piekļuvi jūrai; uzstādot informācijas stendus un citus 

labiekārtojuma elementus, tostarp krastu erozijas un smilšu sanesumu 

mazināšanai nepieciešamo infrastruktūru.

2021.-2027.
P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

57
Ilgtspējīga mobilitāte

58

Ilgtspējīgas mobilitātes veicināšana pilsētā, 

integrējot EuroVelo 10 maršrutu tīklā V-4-2-3;

V-4-3-1;

V-4-3-2

10 1,5 8,5  -

Publiskās infrastruktūras attīstība - reģionālas, nacionālas un 

starptautiskas nozīmes velosipēdu ceļu, marķētu velomaršrutu un 

veloinfrastruktūras izbūve un pārbūve, lai tos integrētu EuroVelo10 

maršruta tīklā, lai veicinātu starppašvaldību savienojumu izveidi un 

nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitāti.

2021.-2027.

P/i "Komunālā pārvalde",

Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības nodaļa

59

Viedo tehnoloģiju ieviešana un 

izmantošana ilgtspējīgas, daudzveidīgas 

mobilitātes veicināšanai

V-4-2-4;

V-4-2-5;

V-4-6-1;

V-4-6-2;

V-4-6-3;

V-5-1-2

3 0,5 2,6  -

Satiksmes drošības uzlabojumi un viedo tehnoloģiju infrastruktūras 

attīstība ielās un ceļos, t.sk. energoefektīva apgaismojuma izveide, lai 

veicinātu starppašvaldību savienojumu izveidi un nodrošinātu augstas 

kvalitātes mobilitāti. 2021.-2027.
P/i "Komunālā pārvalde"

Ventspils digitālais centrs

60
Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra

61

Videi draudzīgas ostas publiskās 

infrastruktūras attīstība tai skaitā piekļuves 

TEN-T tīklam uzlabošanai

P-4-4-2;

P-4-4-3;

P-4-4-4

24 3,6 20,4  -

Kuģu satiksmes vadības sistēmas modernizācija, pievadceļu attīstība 

reģionā. Kuģa ar zemes sūcēja funkcijām iegādes teritorijā esošiem 

termināļiem un industriālajām zonām.
2021.-2027.

Ventspils brīvostas 

pārvalde

62
Pilsētu ielu sasaiste ar TEN-T tīklu un 

ilgtspējīga attīstība 
V-4-2-1;

V-4-2-2
10 1,5 8,5  -

Ventspils pilsētas un Ventspils novada ielu un ceļu sasaiste ar TEN-T tīklu, 

alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve un modernizācija. 2021.-2027.
P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

63

Infrastruktūras uzlabošana mobilitātes 

nodrošināšanai nodarbinātībai un 

pakalpojumu saņemšanai V-1-2-2;

V-4-2-1;

V-4-2-2;

V-5-7-2

10,1 1,5 8,6  -

Ventspils pilsēta ir viens no Kurzemes attīstības centru funkcionālā tīkla 

galvenajiem balstiem, Ventspils novads ir nozīmīga pilsētas funkcionālās 

ietekmes teritorija. Plānoti ieguldījumi jaunu ielu infrastruktūrā un 

stāvlaukumos, kā arī esošo ielu, ceļu segumu, stāvlaukumu pārbūve un 

atjaunošana, lai veicinātu starppašvaldību savienojumu izveidi un 

nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitāti. Vienlaikus plānots ielu tīklam 

piesaistīt daudzdzīvokļu namu teritorijas.

2021.-2027.
P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

8 lapa no 14 lapām
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64
Starptautiskās savienojamības uzlabošana

V-4-1-5 2 0,3 1,7  -
Ventspils lidlauka sertificēšana neregulāriem gaisa pārvadājumiem 

(komerciāliem gaisa pārvadājumiem)
2021.-2027. SIA "Ventspils lidosta'

65

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, kugu 

navigācijas objekti, iekārtas u.c.)

P-4-4-1 10 1,5 8,5 -

Atjaunotas Ventspils hidrotehniskās būves, kuģu navigācijas objekti, 

iekārtas u.c.

2021.-2027.
Ventspils brīvostas 

pārvalde

66

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)

P-4-4-2 20 3,0 17,0 -

Iegādāti padziļināšanas, loču, piesārņoto ūdeņu u.c.ostas dienestu kuģi.

2021.-2027.
Ventspils brīvostas 

pārvalde

67

Ventspils ostas sauszemes savienojamības 

attīstība (t.sk. autoceļi, dzelzceļš, 

satiksmes mezgli un pārvadi)
P-4-4-4 15 2,3 12,8 -

Attīstīta Ventspils ostas sauszemes savienojamība.

2021.-2027.
Ventspils brīvostas 

pārvalde

68

Lokālas izcelsmes kravu bāzes attīstības 

veicināšana Ventspils brīvostā (t.sk. 

rūpniecības un loģistikas objektu un tiem 

nepieciešamo infrastruktūras elementu 

attīstība)

P-4-4-5 10 1,5 8,5 -

Attīstīta lokālas izcelsmes kravu bāze (t.sk. rūpniecības un loģistikas 

objektu un tiem nepieciešamo infrastruktūras elementu attīstība).

2021.-2027.
Ventspils brīvostas 

pārvalde

69

Ilgtspējīgas apkārtējās vides saglabāšana 

Ventspils ostā (t.sk. vides aizsardzības 

pasākumi, piestātņu elektrifikācija, 

alternatīvās degvielas u.c.)

P-4-4-6 10 1,5 8,5 -

Īstenoti ilgtspējīgas apkārtējās vides saglabāšanas pasākumi Ventspils 

ostā (t.sk. vides aizsardzības pasākumi, piestātņu elektrifikācija, 

alternatīvās degvielas u.c.). 2021.-2027.
Ventspils brīvostas 

pārvalde

70
Veselības veicināšana un aprūpe

71

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība 

vienlīdzīgu piekļuves nodrošināšanai un 

veselības sistēmas stiprināšanai reģionālā 

mērogā

V-2-2-1;

V-2-2-2;

V-2-2-3;

V-2-2-4;

V-2-2-5;

V-2-2-6;

V-2-6-1

24 3,6 20,4  -

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas infrastruktūras un teritorijas, 

materiāltehniskās bāzes, aprīkojuma un medicīnas tehnoloģiju 

pilnveidošana un attīstība, lai uzlabotu kvalitatīvu pakalpojumu un vides 

pieejamību. Vienlaikus tiek plānoti ieguldījumi teritorijas labiekārtošanā. 
2021.-2027.

SIA "Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca"

72

Fizisko aktivitāšu pieejamības 

nodrošināšana pilsētas un reģiona 

iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumu īstenošana

L-6-2-3;

L-6-2-4;

L-6-3-3;

L-6-4-3

V-2-5-1

15,5 2,3 13,2  -

Veselības un veselīga dzīvesveida infrastruktūras un saistītās publiskās 

infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu mērķtiecīgu un ilgtspējīgu pasākumu 

īstenošanu veselības saglabāšanas un veicināšanas, kā arī fizisko 

aktivitāšu un sociālās integrācijas jomā. Projekta mērķa grupa ietver visu 

vecumu grupu iedzīvotājus un reģiona viesus, sniedzot ieguldījumu reģiona 

sociāli ekonomiskajā attīstībā. 

2021.-2027.

P/i "Komunālā pārvalde",

p/i "Sporta pārvalde"

SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils""

9 lapa no 14 lapām
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73

Veselīga dzīvesveida infrastruktūras 

pilnveidošana un attīstība iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanai
L-6-1-1;

L-6-2-2;

L-6-3-1;

L-6-3-2;

L-6-4-2

10 1,5 8,5  -

Nacionālās un reģionālās sporta bāzes "Olimpiskā centra „Ventspils”, kur 

tiek organizētas reģionālas nozīmes pasākumu un sacensības dažādos 

sporta veidos, Ventspils infrastruktūras uzlabošana, radot iespēju 

vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādēm nodrošināt mācību 

priekšmeta Sports īstenošanu mūsdienu prasībām atbilstošā infrastruktūrā. 

Tiek ietverta  interešu izglītības, aktīva un veselīga dzīvesveida 

infrastruktūras pilnveidošana un veselības veicināšanas pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana. 

2021.-2027.

P/i "Sporta pārvalde",

SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils""

74

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana pašvaldības SIA "Ventspils 

poliklīnika" Kuldīgas ielas doktorātā

V-2-2-1 0,02 0,001 0,0 0

Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" doktorāta Kuldīgas ielā 110, 

Ventspilī, infrastruktūras uzlabošana, veicot ieguldījumus telpu 

atjaunošanā, nodrošinot pacientiem un personālam mūsdienu prasībām 

atbilstošu vidi

2022. PSIA "Ventspils poliklīnika"

75
Izglītība, prasmes un mūžizglītība

76

Izglītības un mācību sistēmu kvalitātes, 

efektivitātes un atbilstības uzlabošana 

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.

P-1-1-2;

P-1-4-1;

P-2-1-1;

P-2-1-2;

P-2-1-3;

P-2-2-1;

P-2-2-2;

P-2-2-3;

P-2-2-4;

P-2-2-5;

P-2-2-6;

P-2-5-5

1 0,2 0,9  -

Izglītības iestāžu pedagogu nodrošinājums un apmācība, kā arī izglītības 

kvalitātes monitoringa nodrošināšana izglītības iestādēs, lai paaugstinātu 

izglītības kvalitāti.

2021.-2027.
P/i "Ventspils Izglītības 

pārvalde"

10 lapa no 14 lapām



Indikatīvā 
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77

Infrastruktūras, materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana, tai skaitā tālmācību, 

tiešsaistes izglītības un mācību 

stiprināšana reģionālā mērogā, nodrošinot  

kvalitatīvus pakalpojumus

P-1-3-3;

P-1-4-2;

P-1-4-3;

P-1-5-4;

P-1-5-5;

P-1-5-6;

P-2-1-5;

P-2-4-1;

P-2-4-2;

P-2-4-3;

P-2-4-4;

P-2-4-5;

P-2-4-6;

P-2-5-3;

P-2-5-4;

P-2-5-6

P-2-5-7;

P-2-5-8

17 2,6 14,5  -

Izglītības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes, t.sk. e-mācību vides 

un rotaļu, atpūtas zonu, izveide, pilnveidošana un attīstība, nodrošinot 

ergonomisku mācību vidi, kā arī kompetenču pieejā balstīta mācību satura 

un talantīgo izglītojamo prasmju pilnveide un attīstība. Ideja ietver arī 

mūžizglītības pakalpojumu pieejamību iestādēs, sabiedrisko pakalpojumu 

centros, izglītības iestādēs.

2021.-2027.

P/i "Izglītības pārvalde",

Ventspils Augstskola,

p/i "Ventspils Digitālais 

centrs".

p/i "Ventspils bibliotēka"

77.1.

Teritorijas labiekārtojuma pārbūve 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē "Margrietiņa"

 P-2-1-5 0,5 0,1 0,4  -

Projekta ietvaros plānota pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" 

teritorijas atjaunošana un labiekārtošana, nodrošinot bērniem un 

pedagogiem pievilcīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu vidi, tādējādi 

pilnveidojot  pašvaldības pakalpojuma kvalitāti iedzīvotājiem. Projekta 

ietvaros plānotas būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības 

izmaksas. 

2022.-2023.
P/i "Ventspils Izglītības 

pārvalde"

77.2.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas ēkas 

infrastruktūras uzlabošana 

 P-2-4-4 0,68 0,1 0,6  -

Projekta ietvaros Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas vēsturiskajai ēkā, Kuldīgas 

ielā 1, Ventspilī, ir plānota 147  koka logu un 4 koka ārdurvju nomaiņa pret 

kvalitatīviem un energoefektīviem koka konstrukcijas logiem un ārdurvīm, 

vienlaicīgi nodrošinot gan mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus skolas 

telpās un uzlabojot mācību un darba vidi skolēniem un darbiniekiem, gan 

nodrošinot ēkas  kultūras pieminekļa statusam atbilstošu  vizuālo veidolu. 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas ēka kā mācību iestāde celta 1911.-1912. 

gadā. Ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis - vietējas nozīmes 

arhitektūras piemineklis ar aizsardzības Nr. 8951. Pirms projekta izstrādes 

ir veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un ir saņemta 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja. 

Projekta ietvaros plānotas būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības 

izmaksas.

2022.-2023.
P/i "Ventspils Izglītības 

pārvalde"

78

Jauniešu pilnvērtīga un vispusīga  attīstība, 

iekļaušanās sabiedrībā un dzīves 

kvalitātes uzlabošana

P-2-6-2;

P-2-6-3;

P-2-6-4;

L-2-3-1;

L-4-1-2;

L-4-1-3;

L-5-2-1

1,4 0,2 1,2  -

Jauniešu kvartāla izveide, uzlabojot infrastruktūru un materiāltehnisko 

aprīkojumu, t.sk. jauniešu iniciatīvu atbalsta programmu un pilotprojektu 

īstenošana saturīga brīvā laika pavadīšanai. 

2021.-2027.
P/i "Izglītības pārvalde"

11 lapa no 14 lapām



Indikatīvā 

summa, 

milj. EUR

Indikatīvais 

iesniedzēja 

finansējums, 

milj. EUR

Indikatīvais 

ārējais 

piesaistītais 

finansējums 

(granti, 

dotācijas, 

subsīdijas 

u.c.), milj. 
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Valsts 

aizdevums, 

milj. EUR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Atbildīgās institūcijas, 

sadarbības partneri
# Projekta nosaukums

Ventspils 

pilsētas AP 

2021.-2027. 

gadam 

pasākuma 

kods

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
Projekta īstenošanas 

periods

79

Kvalitatīvas, standartiem atbilstošas 

vispusīgas interešu, t.sk.profesionālas 

ievirzes izglītības nodrošināšana.

P-2-6-1;

P-2-7-1;

P-2-7-2;

L-6-4-1;

L-6-4-4;

L-6-5-1;

L-6-5-2

3 0,5 2,6  -

Planetārija un observatorija darbības uzlabošana un modernizācija, 

izglītības programmu pilnveidošana, drošas un ergonomiskas mācību vides 

nodrošināšana, aprīkojuma iegāde un integrēšana mācību procesā. 

Zinātnes un inovācijas centra ekspozīcijas pilnveidošana (jaunas digitālās 

tehnoloģijas). Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes mācību - 

treniņu procesa nodrošināšana un veselības nostiprināšana Ventspils 

Sporta skolas "Spars" izglītojamajiem.

2021.-2027.

P/i "Izglītības pārvalde",

p/i "Ventspils Digitālais 

centrs", 

p/i "Sporta pārvalde"

79.1.

Izglītības pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana Ventspilī

P-2-6-1 0,32 0,07 0,25

Projekta mērķis ir uzlabot izglītības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, 

ieviešot jaunas, praktiskā ievirzē un kompetencēs bāzētas mācību 

metodes dabaszinātņu un digitālo prasmju jomā.

Projekta ietvaros plānota aprīkojuma nodrošināšana Zinātnes centra 

apmācību telpām, prototipēšanas laboratorijai un multifunkcionālajai 

konferenču zālei. 

2022
p/i "Ventspils Digitālais 

centrs"

80

Ventspils Augstskolas infrastruktūras un 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

P-1-2-5 1,5 0,2 1,3  -

Projekta mērķis ir nodrošināt ergonomisku, mūsdienu prasībām atbilstošu 

studiju vidi un studiju programmu tehnoloģiju pieejamību reģionālajā 

augstākās izglītības iestādē Ventspils Augstskola, kā arī ieviest jaunus IKT 

risinājumus, lai nodrošinātu  studiju procesam un darba tirgus prasībām 

atbilstošo kvalitāti, t.sk. attālināta studiju procesa nodrošināšanu. 

2021.-2027. Ventspils Augstskola

81

Profesionālās izglītības iestāžu 

infrastruktūras, t.sk. materiāli tehniskās 

bāzes infrastruktūras pilnveidošana

P-1-3-1;

P-1-3-2;

P-1-5-2;

P-1-5-3

14 2,1 11,9  -

Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) "Ventspils Tehnikums" 

un "Ventspils Mūzikas vidusskola"  iestāžu dienesta viesnīcu izveide, kā arī 

mācību infrastruktūras izveide un mācību aprīkojuma iegāde PIKC 

"Ventspils Tehnikums", veicinot iekļaujošas un darba vidē balstītu mācību 

īstenošanu. 

2021.-2027.

Ventspils Tehnikums,

Ventspils Mūzikas 

vidusskola. 

82
Nodarbinātība un sociālā iekļaušana, kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā

83

Mūsdienu prasībām atbilstošu sociālo 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 

Kurzemes reģionā

V-3-1-2;

V-3-1-3;

V-3-2-1;

V-3-3-1;

V-3-3-2;

V-3-5-1;

V-3-7-1;

V-3-7-2;

V-3-9-1

12,4 1,9 10,5  -

Jauna sociālās aprūpes centra būvniecība, piesaistot privāto finansējumu, 

lai nodrošinātu mūsdienīgu infrastruktūru un sniegtu sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (t.sk. pakalpojuma "Aprūpe 

mājās") pieejamības palielināšana cilvēka dzīvesvietā atbilstoši 

individuālajām vajadzībām. Esošo sociālo aprūpes namu infrastruktūras 

uzlabošana, t.sk.digitālo risinājumu ieviešana atbilstoši mūsdienu 

prasībām.

2021.-2027.

P/i "Ventspils pilsētas 

Sociālais dienests",

Nevalstiskās organizācijas

p/i "Ventspils Digitālais 

centrs"

84

Infrastruktūras attīstība jauniešu izglītības 

un karjeras iespēju, nodarbinātības 

veicināšanai, t.sk. saturīga brīvā laika 

pavadīšanai

P-1-4-5;

L-2-1-2;

L-2-1-4;

L-2-1-5;

L-2-3-1;

L-2-3-2;

L-2-4-1;

L-2-4-2;

L-2-4-3;

L-4-1-2;

L-4-1-3

2 0,3 1,7  -

Atbalsta pakalpojumi jauniešu nodarbinātības veicināšanai, jauniešu mājas 

infrastruktūras un materiāltehniskā aprīkojuma pilnveidošana, t.sk. jaunu 

pakalpojumu un atbalsta sniegšana jauniešiem. 

2021.-2027.
P/i "Ventspils Izglītības 

pārvalde"

12 lapa no 14 lapām
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Projekta īstenošanas 
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85

Nacionālas un reģionālas nozīmes kultūras 

un dabas mantojuma saglabāšana un 

attīstība, sniedzot ieguldījumu tūrisma 

nozares veicināšanā un reģionālajā 

attīstībā

P-7-2-1;

P-7-2-2;

P-7-2-5;

L-5-6-2;

L-5-6-4;

L-6-2-3;

L-6-3-3;

L-6-4-3;

V-5-2-1;

V-5-2-2;

V-5-2-3;

V-5-2-4;

V-5-3-1

12 1,8 10,2  -

Ar kultūras un dabas mantojumu saistītās infrastruktūras (t.sk. tūrisma 

infrastruktūras) būvju atjaunošana, pārbūve, jaunu infrastruktūras būvju 

būvniecība un publiskās ārtelpas attīstīšana. Kultūras infrastruktūras un 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, ietverot industriālo un jūras, 

zvejniecības mantojumu. Piekrastes dabas vērtību saglabāšana, 

labiekārtojot atpūtas vietas un aktīvās atpūtas objektu veidošana 

pašvaldību zaļajā zonā, t.sk. izmantojot digitālas tehnoloģijas. 

Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana, nodrošinot starptautiska 

mēroga tūrisma pakalpojumu - starptautiska mēroga pasākumu 

organizēšana. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana, profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšana, 

pakalpojumu pieejamības veicināšana.

Projekta rezultātā tiks paplašināts Ziemeļkurzemes tūrisma produktu un 

pakalpojumu klāsts.

2021.-2027.

P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde", p/i "Sporta 

pārvalde",

SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils"", 

p/i "Kultūras centrs",

p/i "Ventspils muzejs",

Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības nodaļa

86

Kultūras telpas attīstība kultūras lomas 

palielināšanai ekonomiskajā attīstībā, 

sociālajā iekļaušanā un sociālajās 

inovācijās

P-3-3-4;

L-5-4-1;

L-5-4-2;

L-5-4-4;

L-5-6-4;

L-5-6-5;

V-5-2-1

6 0,9 5,1  -

Sabiedrisko kultūras centru un pakalpojumu saņemšana vietu attīstība un 

pilnveide, t.sk. kultūras vietu ekspozīciju pilnveidošana un attīstība kultūras 

mantojuma saglabāšanai un tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Kultūras 

iestādes infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana un paplašināšana 

profesionālās mākslas un kultūras pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanai. 

2021.-2027.

P/i "Ventspils muzejs",

p/i "Ventspils bibliotēka",

p/i "Kultūras centrs",

Ventspils Augstskola

87

Viduslaiku liecību mantojuma saglabāšana 

un tūrisma pakalpojumu pilnveidošana P-7-2-1;

L-5-5-3;

L-5-6-1;

L-5-6-2;

L-5-6-3;

L-5-6-4;

L-5-6-5;

V-5-3-1

5 0,8 4,3  -

Livonijas ordeņa pils Ventspilī ir viens no vecākajiem viduslaiku 

cietokšņiem Latvijā, kas saglabājies līdz mūsdienām, pilī apskatāma arī 

senākā baznīcas telpa Kurzemē, un retums Latvijas mērogā ir senie 

iesvētīšanas krusti. Projekta mērķis ir kultūras mantojuma saglabāšana, 

pievilcīgas pilsētvides radīšana un tūrisma pakalpojuma klāsta attīstība, 

pilnveidojot Livonijas ordeņa pils kompleksa infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi, kā arī attīstot ekspozīcijas, t.sk. izmantojot digitālo 

tehnoloģiju iespējas un lietojot interaktīvus risinājumus. 

2021.-2027. P/i "Ventspils muzejs"

88

Sabiedrības drošības un tiesībaizsardzības 

iestāžu reaģēšanas spēju stiprināšana
V-9-1-1;

V-9-1-2;

V-9-1-5

 -  -  -  -

Pašvaldības policijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšana un 

pilnveidošana. Pašvaldības policijas materiāltehniskās bāzes (t.sk. 

ekipējuma) pilnveidošana. Zivju resursu kontroles aprīkojuma 

papildināšana, pludmales drošības un aprīkojuma izveide, uzlabojot 

glābšanas posteņa ēkas infrastruktūru.

2021.-2027. P/i "Pašvaldības policija"

89

Romu kopienas  sociāli ekonomiskā 

integrācija izglītības, nodarbinātības, 

veselības aprūpes un citās jomās
L-3-2-5 1 0,2 0,9

Romu integrācijas programma pašvaldības sociāli ekonomiskajā attīstībā

2021.-2027. Izpilddirektors

90

Latviešu vēsturiskās zemes unikālās 

kultūrvides un kopīgas identitātes 

saglabāšana un popularizēšana
L-5-5-3 1 0,2 0,9

Lībiešu tradīciju saglabāšana un popularizēšana

2021.-2027. Izpilddirektors

91
Reģionu līdzsvarota attīstība 

13 lapa no 14 lapām
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92

Jaunu reģionālā tūrisma objektu izveide, 

mazinot tūrisma sezonalitāti P-7-2-1;

P-7-2-2;

P-7-2-8;

P-7-2-9

12 1,8 10,2  -

Jauna reģiona mēroga tūrisma un ģimenes revitalizācijas un izglītības 

centra izveide, ietverot klimatneitrālus un viedus risinājumus. Kompleksa 

tūrisma pakalpojumu klāsta paplašināšana sezonalitātes mazināšanai - 

unikālas vissezonas rodeļu trases izbūve.
2021.-2027.

P/i "Komunālā pārvalde"

SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils"",

Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības nodaļa

92.1.

Jauna tūrisma pakalpojuma attīstība 

Ventspils pilsētā

P-7-2-8 2,5 0,9 1,6  -

Projekta mērķis ir paplašināt Ventspils pilsētā pieejamo tūrisma 

pakalpojuma klāstu, reģionālā līmenī mazinot Covid-19 infekcijas izplatības 

radītās sekas un sekmējot administratīvi teritoriālās reformas mērķu 

sasniegšanu. Projekta ietvaros tiks izveidots jauns tūrisma pakalpojums, 

attīstot Ventspils Piedzīvojumu un atpūtas parkā sliežu rodeļu trasi. 

Izveidotais tūrisma pakalpojums vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem 

būs pieejams Ventspils Piedzīvojumu parka teritorijā visa gada garumā. 

Projekta īstenošana sniegs nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskās situācijas 

uzlabošanā pēc Covid-19 izraisītās ekonomikas lejupslīdes un stimulēs 

ekonomiku, piedāvājot darba iespējas uzņēmējiem un uzlabojot dzīves vidi, 

nodarbinātības un pakalpojumu saņemšanas iespējas iedzīvotājiem. 

Projekta ietvaros plānotas būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības 

izmaksas.

2022.-2023.
P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

93

Infrastruktūras pilnveidošana ūdenstūrisma 

pakalpojuma sniegšana
P-7-2-10;

P-7-3-2 0,2 0,0 0,2  -

Infrastruktūras uzlabošana kuģīša "Hercogs Jēkabs" pieturvietā Ostas ielā, 

Ventspilī. Kuģis ir viens no populārākajiem Ziemeļkurzemes reģiona 

tūrisma un atpūtas objektiem, kurš piesaista  vietējos iedzīvotājus un 

pilsētas viesus  no visas pasaules, t.sk. Kurzemes reģiona. Labuma guvēji 

projekta ietvaros - tūristi un tūrisma jomas komersanti. 

2021.-2027.
P/i "Ventspils Komunālā 

pārvalde"

94

Tūrisma pakalpojumu pilnveidošana, 

palielinot vairākdienu ceļotāju skaitu. 

P-7-2-3 1,7 0,3 1,4  -

Pludmales akvaparks ir viens no populārākajiem Ziemeļkurzemes reģiona 

tūrisma un atpūtas objektiem, kurš piesaista  vietējos iedzīvotājus un 

pilsētas viesus  no visas pasaules, t.sk. Kurzemes reģiona. Labuma guvēji 

projekta ietvaros - tūristi un tūrisma jomas komersanti. Projekta ietvaros 

plānota objekta pārbūve, iekārtu un aprīkojuma pilnveidošana.

2021.-2027.
SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils""

95

Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības 

attīstībā, nodarbinātībā, mobilitātē un 

transportā, kultūras jomā, izglītībā, 

informāciju tehnoloģiju jomā, vides 

aizsardzībā un sociālajā jomā

P-1-2-8;

P-2-5-10;

P-3-3-1;

P-3-3-4;

P-7-1-2;

P-7-1-3;

P-7-4-3;

L-1-6-6;

L-2-3-1;

L-5-1-8

 -  -  -  -

Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības attīstībā, nodarbinātībā, mobilitātē 

un transportā, kultūras jomā, izglītībā, informāciju tehnoloģiju jomā, vides 

aizsardzībā un sociālajā jomā

2021.-2027.
Visas pašvaldības 

struktūrvienības

96

Kapsētu infrastruktūras pilnveidošana, 

saistīto pakalpojumu papildināšana. 

V-5-5-1 2 0,3 1,7  -

Plānots pilnveidot kapsētu infrastruktūru, paplašinot un labiekārtojot 

teritoriju, t.sk. veikt kapličas infrastruktūras modernizāciju.  Vides 

pieejamības uzlabošana personām ar  īpašām vajadzībām. Kolumbārija 

izbūves nepieciešamības izvērtēšana un risinājumi. 

2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde",

PSIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts" 

97 KOPĀ:            471,4              85,3            386,1                 -   

98 PAVISAM KOPĀ (I+II):            602,6            126,8            474,6                1,3 

14 lapa no 14 lapām


