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1. FAKTI PAR PILSĒTU, ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS

2. IEDZĪVOTĀJI UN NODARBINĀTĪBA

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

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) dati liecina, ka 2018. gada 1. janvārī Ventspils pilsētā deklarēti 
38 562 iedzīvotāji, kas ir 1,8% no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita. 

Pēc PMLP datiem, uz 2018. gada 1. janvāri Ventspilī darbspējas vecumā bija 24 331 iedzīvotāji jeb 63,0% no                             
Ventspils iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinot ar 2017. gada 1. janvāri, iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā saruka par 431 
iedzīvotāju. Iedzīvotāju virs darbspējas vecuma īpatsvars uz 2018. gada 1. janvāri veidoja 22,6% no Ventspils pilsētas 
iedzīvotāju kopskaita (8 675 cilvēki). Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam (<15 g.) 2018. gada sākumā veidoja 14,4% no 
kopējā Ventspils iedzīvotāju skaita – līdz darbspējas vecumam bija 5 556 iedzīvotāji, savukārt vecumā līdz 17 gadiem                                       
ieskaitot – 6 624 Ventspils iedzīvotāji.

1.tabula

Datu avots: PMLP 

Iedzīvotāju skaits Ventspilī un Latvijā gada sākumā

2.tabula

Datu avots: PMLP 

Iedzīvotāju vecuma grupas Ventspilī un Latvijā 
gada sākumā, %
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Nr.  2016. gads  2017. gads 2018. gads 

1 2 3 4 5 
1 Ventspils 39 861 39 286 38 562 

2 % no Latvijas iedz. kopskaita 1,86% 1,85% 1,83% 
3 Latvija 2 144 763  2 129 320 2 109 742 

 

Nr.  2016. gads 2017. gads 2018. gads 
1 2 3 4 5 
1 Ventspils    
2    14,2% 4,4%  14,4% 
3   -63 g.) 63,1% 63,0% 63,0% 

   4    22,7% 22,6% 22,6% 
5 Latvija    
6    14,7% 5,0%  15,15% 
7   -63 g.) 63,9% 64,1% 64,15% 
8    21,3%  20,9% 20,7% 
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Saskaņā ar CSP datiem lielākā etniskā grupa Ventspils pilsētā 2017. gada sākumā bija latvieši (58%), kam seko krievi 
(27%), baltkrievi (4%) un ukraiņi (4%) (1. attēls).

Neskatoties uz iedzīvotāju skaita sarukumu, Ventspilī turpina būt stabils nodarbināto skaits. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu 
dienesta apkopoto informāciju 2016. gadā Ventspilī bija deklarēti 19 856 darba ņēmēji un nodarbinātie – šāda tendence 
saglabājas jau pēdējos četrus gadus.    
Pozitīva lejupejoša tendence vērojama bezdarba līmenī: Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ventspils fi liāles                   
apkopotie statistiskie dati liecina, ka uz 2017. gada 31. decembri Ventspilī ir 929 reģistrēti bezdarbnieki. Salīdzinoši – 
2016. gada 31. decembrī bez darba bija 1 219 iedzīvotāji. Līdz ar to 2017. gada laikā Ventspils pilsētā bezdarbnieku skaits 
samazinājies par 290 bezdarbniekiem. Ventspilī jau vairākus gadus ir procentuāli zemāks bezdarba līmenis nekā Kurzemē 
un Latvijā vidēji. 2.attēlā apkopots NVA Ventspils fi liālē reģistrēto bezdarbnieku skaita sadalījums pēc izglītības līmeņa.
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1.attēls

Datu avots: CSP 

Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs Ventspils pilsētā 
2017.gada sākumā

2.attēls

Datu avots: CSP 

Bezdarbnieku, kas reģistrēti Ventspils NVA fi liālē,
sadalījums pēc izglītības 2017. gada 31. decembrī 



Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus Ventspils pilsētā,                     
Ventspils pilsētas dome ik gadu piedalās valsts fi nansētajā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie                   
darbi” īstenošanā. 2017. gadā Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības pasākuma ietvaros 
katru mēnesi tika fi nansētas 28 darba vietas, un tajās kopumā nodarbināti 114 Ventspils pilsētas iedzīvotāji. Darba vietas 
tika izveidotas Ventspils muzejā, Komunālajā pārvaldē, Ventspils slimnīcas atbalsta fondā, Izglītības pārvaldē, Sociālajā 
dienestā un Kultūras centrā.
Iedzīvotāju materiālā labklājība arī ir svarīgs tautas attīstības aspekts. Priekšnosacījumi strādājošo ienākumu kāpumam 
ir uzņēmējdarbības attīstība un jaunu, labi apmaksātu darba vietu radīšana. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (turpmāk – VSAA) datiem Ventspils pilsētā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga 2017. gadā bija 841 EUR 
mēnesī, par 3,4% pārsniedzot vidējo apdrošināšanas iemaksu algu Latvijā – 813 EUR. Salīdzinājumā ar 2016. gadu tā ir 
palielinājusies par 50 EUR jeb 6,3% un ierindojas 3. vietā starp republikas pilsētām, krietni apsteidzot Liepāju, Valmieru, 
Jelgavu, Rēzekni un Daugavpili.
Savukārt vidējā vecuma pensija (ar piemaksām) 2018. gada 1. janvārī bija 379 EUR, tādējādi Ventspilij ieņemot 1. vietu 
starp republikas pilsētām (Latvijā vidēji – 308 EUR). Tāpat, turpinot jau vairākus gadus pastāvošo tendenci, arī 2017. gadā 
no jauna piešķirtā pensija Ventspils pilsētā bija būtiski augstāka nekā Latvijā. Ventspilī tie ir 489 EUR, bet Latvijā – 
335 EUR.

3.tabula

Datu avots: VID 

Lielākie Ventspils pilsētā reģistrētie komersanti – 
darba devēji 2017. gadā
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N.p.k.  Komersants skaits  
1 2 3 

1  600 

2  586 

3 SIA "Ventspils Port Services" 442 

4 SIA "OSTAS CELTNIEKS" 439 

5 SIA "Ventamonjaks serviss" 331 

6 A/S "Bucher Municipal" 316 

7 SIA "Ventbunkers" 291 

8  248 

9 SIA “Quality Jobs” 234 

10  230 

 

3.attēls

Datu avots: VSAA 

Vidējais pensijas apmērs Latvijā un republikas pilsētās 
2017. gadā, EUR
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3. EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS
3.1. Ventspils brīvosta

Ventspils atrodas Eiropas TEN-T transporta pamattīklā un vēsturiski kalpo par stratēģisku Krievijas un NVS                                                    
valstu eksporta preču tranzīta mezglu ķimikāliju, kālija sāls, akmeņogļu, graudu, ģenerālkravu, Ro-Ro un citu kravu                        
pārvadājumiem. Šodien Ventspils ir multimodāla Latvijas osta jebkurai kravai ar pievilcīgākajām ostas maksām Baltijā. 
Neaizsalstošās ostas tehniskie parametri ļauj visu gadu apkalpot lielākos Baltijas jūrā ienākošos kuģus.
Kopš 1997. gada Ventspils brīvosta ir brīvā ekonomiskā zona, kas dod iespēju uzņēmumiem iegūt ievērojamus nodokļu 
atvieglojumus un tādējādi rada labvēlīgu vidi investīcijām. Ventspils brīvostas kopējā teritorija sasniedz 2693,9 ha 
(zeme — 2451,39 ha, ūdeņi — 242,60 ha) un tajā ir izvietojušies gan ar ostas darbību saistītu, gan arī daudz dažādu                        
rūpniecisko – industriālo uzņēmumu. Ostā ir 57 piestātnes, un kopējais to garums ir 10 910 metri. Kopš 2000. gada osta 
aktīvi ir iesaistījusies konteineru un prāmju satiksmes attīstīšanā, un šobrīd prāmju operators “Stena Line” ir izvēlējies 
Ventspils ostu par vārtiem uz Skandināviju, nodrošinot prāmju reisus Zviedrijas virzienā 12 reizes nedēļā. Ventspils ostā 
tiek apstrādāts lielākais Ro-Ro kravu apjoms Latvijā.
Termināļi, kuri strādā Ventspils brīvostā, 2017. gadu noslēguši ar 20  miljonus tonnu lielu kopējo kravu apgrozījumu. 
Kopējais kravu apgrozījums Ventspils brīvostas termināļos 2017.gadā ir palielinājies par 7%. Jaunus rekordus izdevies 
sasniegt tieši prāmju līnijām: 209 894 pasažieri pasažieru, kas ir par 17% vairāk nekā 2016. gadā. Ro-Ro (ar prāmjiem 
pārvadāto) kravu apjoms jau otro gadu pēc kārtas pārsniedz 2 miljonus tonnu. 

2017.gadā sekmīgi darbu turpināja termināļi, kas darbu uzsāka vien 2016.gadā -  SIA “Eurohome Latvija” un SIA “Overseas 
Estates” (Baltic Juice Terminal). SIA “Eurohome Latvija” pārkrauts 632 tūkstoši, bet SIA “Overseas Estates”  apstrādāja 60 
tūkstošus tonnu palmu eļļas kravu. 

8

4.attēls

Datu avots – Ventspils brīvostas pārvalde

Prāmju līniju noslodze

Pasažieri



5.attēls

Datu avots – Ventspils brīvostas pārvalde

Termināļu apgrozījums gadā, milj.tonnas

Ventspils brīvostas pārvaldes un Ventspils pašvaldības pūliņi ārzemju investīciju piesaistē atzīmēti dažādos līmeņos.  
2016. gadā Latvijas Biznesa savienība un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, izveidojot Pašvaldībai 
draudzīgu investīciju indeksu, piešķīra Ventspilij pirmo vietu republikas nozīmes pilsētu grupā. Starptautiskajā līmenī 
Ventspils tāpat ir starp veiksmīgākajām un efektīvākajām speciālajām ekonomiskajām zonām (SEZ) pasaulē investīciju 
piesaistē un uzņēmējdarbības atbalstīšanā. 2017. gadā laikraksta “Financial Times” izdevums “FDI Intelligence” piešķīra 
Ventspils brīvostai trīs speciālās balvas. Augsti novērtēta darbība loģistikas jomā, pateicoties veiksmīgai prāmju satiksmes 
attīstībai. Vērtējumu izcili no starptautiskajiem ekspertiem brīvosta saņēma par infrastruktūras attīstību un speciālu balvu 
– par pārrobežu sadarbības veicināšanu. Savukārt 2016./2017. gadā Ventspils ieguva 2. vietu ārvalstu tiešo investīciju 
piesaistes stratēģiju vērtējumā Eiropas mikropilsētu grupā.
2017. gadā tika turpināta Ventspils industrializācija. Maija beigās Ventspils Augsto tehnoloģiju parka                                                                                 
industriālajā teritorijā tika atvērta vēl viena unikāla ražotne – jaunās paaudzes apkures un dzesēšanas sistēmu uzņēmums                     
Wasserkabel Baltic. Jaunā ražotne atrodas Tehnoloģiju centra ēkā, kas tika uzbūvēta pēc Ventspils brīvostas pārvaldes 
pasūtījuma. Tas ir pirmais projekts Ventspilī, kurā piedalās investori no Ķīnas Tautas Republikas. Wasserkabel Baltic ir 
vācu un ķīniešu investoru kopuzņēmums, kas Ventspilī ražo Vācijā izgudrotas zemas temperatūras apkures un dzesēšanas 
sistēmas.
2017.gadā Ventspils brīvostas industriālajā zonā tika atklāta inovatīvu elastīgo iepakojumu ražotne Immer Digital, kas 
ietilpst Immer Group uzņēmumu starptautiskajā grupā. Uzņēmuma pastāvēšanas pirmajā gadā uzsākta vairāku inovatīvu 
iesaiņojumu veidu ražošana, tas pieteicis sevi starptautiskajās izstādēs. Uzņēmumā darbs norit trīs maiņās. Immer Digital 
savu darbību Ventspilī vēlas paplašināt, tāpēc noslēgts līgums ar brīvostas pārvaldi par vēl vienas ražošanas ēkas nomu, 
kuras būvniecība sāksies 2018. gadā. Pēc visu attīstības kārtu īstenošanas darbinieku skaits uzņēmumā varētu sasniegt 
200.
Ventspils brīvostas pārvalde turpina investēt ostas infrastruktūras attīstībā, uzlabojot termināļu darbību un                                    
konkurētspēju, nepalielinot termināļu izdevumus. Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir 
Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte. Tādējādi Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas 
attīstītāja – funkciju, nodrošinot labākos apstākļus ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu attīstībai un vienlaikus 
piedāvājot pakalpojumus par zemākajām ostu maksām Baltijas jūras austrumkrasta ostās.  

9

0

SIA "Overseas Estates"

24 68

AS "Ventspils 
Grain Terminal"

AS "Ventplac"

SIA "Eurohrome Latvia"

SIA "Ventamonjaks
serviss"

AS "Ventbunkers"

SIA "Noord Natie

 Ventspils Terminals"

AS "Baltic Coal Terminal"

0.02
0.06

0.4
0.2

0.4
0.3

0.5
0.5

0.7
0.5

0.3
0.6

0.6
0.6

2.3
2

2.1
2.7

2.5
2.8

2.5
2.8

7.5
6.9

2016

2017



7.attēlsEkonomiski aktīvo uzņēmumu skaits Ventspilī 2016. gadā

3.2. Ārvalstu tiešās investīcijas Ventspils pilsētā

3.3. Uzņēmumi Ventspils pilsētā

Ventspils starp lielajām Latvijas pilsētām uzrāda otro augstāko rādītāju ārvalstu tiešo investīciju piesaistē uz 1 iedzīvotāju, 
būtiski pārsniedzot vidējo rādītāju valstī. 2017. gada laikā Ventspilī būtiski palielinājies arī uzkrāto ārvalstu investīciju 
apjoms: no 189 milj.EUR 2017. gada sākumā līdz 254 milj.EUR – 2018. gada sākumā.     

Saskaņā ar CSP provizoriskiem datiem 2016. gadā Ventspils pilsētā tirgus sektorā bija 2 624 (+124 pret 2015. gadu) 
ekonomiski aktīvās statistikas vienības, tai skaitā 1 071  komercsabiedrības, 227  individuālie komersanti, 8  zemnieku un 
zvejnieku saimniecības un 1 106  pašnodarbinātās personas.
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6.attēls

Datu avots – Lursoft

Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā un republikas pilsētās 
uz 1 iedzīvotāju 2018. gada sākumā, EUR



8.attēls

Datu avots – CSP

Uzņēmumu skaits sadalījumā pēc nodarbināto skaita 
2016. gadā

Saskaņā ar CSP provizoriskiem datiem 93,4% no ekonomiski aktīviem uzņēmumiem 2016. gadā Ventspils pilsētā                   
nodarbināja līdz 9 cilvēkiem, un to skaits absolūtajos skaitļos palielinās visstraujāk. 3,2% uzņēmumu nodarbināja no 10 
līdz 19 cilvēkiem, 1,9% - no 20 līdz 49 cilvēkiem un 1,5% - 50 un vairāk cilvēkus. Ņemot vērā nodarbinātības rādītājus, 
Ventspils pilsētā vidēji ir augstāka uzņēmumu proporcija, kas nodarbina 50 un vairāk darbiniekus, nekā vidēji Latvijā. 

Saskaņā ar VID datiem 2017. gadā Ventspils pilsētā vislielākās sociālās iemaksas un nomaksātā IIN apjoms bija transporta 
un uzglabāšanas nozarē, apstrādes rūpniecībā un būvniecībā (skat. 7.attēlu)
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9.attēls

Datu avots – VID

Ventspilī reģistrēto komersantu veikto sociālo iemaksu 
un samaksātā IIN apjoms pa nozarēm 

2017. gadā, tūkst. EUR 



10.attēls

Datu avots – CSP

Rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums 2017. gadā 
attiecībā pret 2016. gadu, %

4.tabula

Datu avots: VID 

Lielākie Ventspils pilsētā reģistrētie komersanti – IIN 
maksātāji un sociālo iemaksu veicēji 2017. gadā

3.4. Apstrādes rūpniecība

Lai arī pēc nodarbināto skaita un veikto nodokļu iemaksām Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā pilsētas 
nozīmīgākā ekonomikas nozare joprojām ir „Transports un uzglabāšana”, ilgtermiņā visdinamiskāk augošā nozare no                                            
2002. gada  (kad Ventspils brīvosta uzsāka industrializācijas programmu) ir „Apstrādes rūpniecība”. Šajā laika periodā,                                                      
pēc CSP datiem, apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumu apgrozījums Ventspilī ir pieaudzis 25 reizes un sasniedz         
177 milj.EUR 2017. gadā. Savukārt metālapstrādes un mašīnbūves produkcija saražota 75 milj.EUR apmērā. 
Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības izlaides īpatsvars Latvijas apstrādes rūpniecībā kopsummā  2017. gadā veidoja 
2,6% (2016. gadā – 2,0%, 2004. gadā – 0,3%). Ventspils 2017. gada griezumā piedzīvojusi lielāko apjoma pieaugumu 
starp republikas pilsētām – 38%. 
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Nr. p. k. Komersants 
Kop  soci l s iemaksas un 

IIN, milj. EUR 

1 2 3 

1 SIA "OSTAS CELTNIEKS" 3,53 

2  2,99 

3 SI  2,69 

4  2,45 

5  2,31 

6 A/S "Ventbunkers" 2,25 

7 SIA "Ventspils Port Services" 2,20 

8 SIA “Ventamonjaks serviss” 2,12 

9 SIA “Bucher Municipal” 2,02 

10 SIA "Malmar Sheet Metal" 1,03 





4. DOMES FUNKCIJAS UN DEPUTĀTI

5. PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA

6. PAKALPOJUMI

Ventspils pilsētas pašvaldība LR likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils pilsētas 
administratīvajā teritorijā.
Izpildvaras (pašvaldības pārvaldes) funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Ventspils                           
pilsētas dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas domes nolikumu, racionāli un                                                                                 
likumīgi izmantojot pašvaldības rīcībā esošos resursus, 2017. gadā nodrošināja 13 ievēlētie deputāti, domes vadība un 
pašvaldības struktūrvienības. 
Ventspils pilsētas domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 3.jūnijā. 2017. gadā notikušas 
19 Ventspils pilsētas domes sēdes, kurās pieņemti 188 lēmumi un 11 saistošie noteikumi. Lēmumu izskatīšanas un                       
izvērtēšanas procesā piedalījās 4 pastāvīgās komitejas, 26 komisijas un 2 padomes. 

Likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildei Ventspils pilsētas pašvaldībā ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes :
 • Ventspils pilsētas dome (kā pašvaldības pārvaldes struktūrvienība);
 • Pašvaldības iestāde ‘’Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde’’;
 • Pašvaldības iestāde ‘’Ventspils muzejs’’;
 • Pašvaldības iestāde ‘’Ventspils bibliotēka’’;
 • Pašvaldības iestāde ‘’Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs’’;
 • Pašvaldības iestāde ‘’Ventspils pilsētas Sociālais dienests’’;
 • Pašvaldības iestāde ‘’Komunālā pārvalde’’;
 • Pašvaldības iestāde ‘’Ventspils pilsētas pašvaldības policija’’;
 • Pašvaldības iestāde ‘’Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde’’;
 • Pašvaldības iestāde ‘’Ventspils Digitālais centrs’’.

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

Pašvaldības pakalpojumus sniedz pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības.
Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.ventspils.lv sadaļā „Pakalpojumi” detalizēti ir aprakstīti visi struktūrvienību 
sniegtie pakalpojumi.
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7. BUDŽETA IEŅĒMUMI

Galvenie pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi
 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2017. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie ieņēmumi ir 57,94 milj.EUR, kas ir 94% apmērā 
no gada plāna (61,67 milj.EUR). No kopējiem ieņēmumiem 52,89 milj.EUR (91%) ir pamatbudžeta ieņēmumi, bet                 
5,05 milj.EUR (9%) speciālā budžeta ieņēmumi un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.
Kopsavilkuma informācija par pašvaldības budžeta izpildi 2016. un 2017.gadā, kā arī 2018.gada plānu sadalījumā pa 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem pievienota pārskata 1.pielikumā, bet turpmāk dots detalizētāks 2017.gada budžeta 
ieņēmumu un izdevumu izklāsts.

2017. gadā nodokļa ieņēmumi tika saņemti 28,79 milj.EUR apmērā, par 3% pārsniedzot gada plānu (27,94 milj.EUR). 
Nodokļa ieņēmumu īpatsvars kopējos pamatbudžeta ieņēmumos veido 55%. Nodoklis pašvaldības budžetā 2017.gadā 
saņemts atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” iekļautajām prognozēm. 2017.gadā pašvaldības saņēma 80% 
no kopējiem valstī iekasētajiem šī nodokļa ieņēmumiem - atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai proporcijai.

7.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma (par zemi 
un ēkām) nodoklis un azartspēļu nodoklis, kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, pašvaldības nodevas, valsts budžeta mērķdotācijas un citi ieņēmumi. 2017. gadā 
Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos saņemti kopsummā 52,89 milj.EUR, kas ir 93% no gada plāna                    
(57,12 milj.EUR). No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 63 % veido nodokļu ieņēmumi.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra dota 11.attēlā.
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Datu avots : Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2017.gadā, milj. EUR



 Nekustamā īpašuma nodoklis

 Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 

 Saņemtie valsts budžeta transferti un pārējais valsts un ārvalstu finansējums

Nodoklis 2017.gadā iekasēts 4,36 milj.EUR apmērā, kas ir par 3 % vairāk kā gada plāns (4,25 milj.EUR). Nodokļa                        
ieņēmumu īpatsvars kopējos pamatbudžeta ieņēmumos veido 8%.
Nodokļa ieņēmumu lielāko daļu veidoja nodoklis par zemi, kas tika iekasēts 1,90 milj.EUR apmērā (īpatsvars 44%), 
nodoklis par ēkām un inženierbūvēm saņemts 2,09 milj.EUR (48%), bet par mājokli 364 tūkst.EUR (8%) apmērā.
Nodokļa aprēķinā 2017.gadā tika piemērotas šādas nodokļa likmes: zemei, saimnieciskajā darbībā izmantojamām ēkām 
un inženierbūvēm - 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības, bet dzīvojamām ēkām - 0,2% līdz 0,6% atkarībā no 
ēku kadastrālās vērtības.
2017.gadā tika saglabātas visas piemērotās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un atvieglojumi. Ventspils pilsē-
tas pašvaldība, pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem,               
2017.gadā piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus un atlaides kopumā 111 tūkst.EUR apmērā, t.sk., 
nodokļu atlaides piešķirtas: 
 • 1 132 trūcīgām un maznodrošinātām personām kopumā 31 tūkst.EUR apmērā;
 • par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai noteiktās jomās, kopumā     
    57 tūkst.EUR apmērā;
 • daudzbērnu ģimenēm - 247 personām ar 3 un vairāk bērniem par dzīvošanai izmantoto nekustamo īpašumu  
    kopumā 11 tūkst.EUR apmērā;
 • 173 politiski represētām personām 12 tūkst.EUR apmērā.
Saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” Ventspils brīvostā strādā-
jošajiem 16 licencētajiem komersantiem piešķirtas nodokļa atlaides kopsummā 778 tūkst.EUR.

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldības nodevas, soda naudas, ieņēmumi no pašvaldības 
kapitāla izmantošanas, pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 
2017. gadā saņemti 369 tūkst.EUR apmērā, bet budžeta iestāžu ieņēmumi (galvenokārt, maksas pakalpojumu un citi pašu 
ieņēmumi) saņemti 3,36 milj.EUR apmērā.

Pašvaldības 2017. gada budžetā dažādu valsts budžeta transfertu veidā un maksājumos saņemts finansējums                              
15,64 milj.EUR apmērā, kas veido 27% no kopējiem pamatbudžeta gada ieņēmumiem. No šiem līdzekļiem 5,77 milj.EUR 
saņemti izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam, 8,12 milj.EUR saņemti Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto investīciju un pārējo projektu finansēšanai, 1,75 milj.EUR sporta infrastruktūras attīstībai, izglītības, kultūras 
un sporta pasākumiem un projektiem, kā arī sociālajiem pakalpojumiem, bezdarbnieku un skolēnu nodarbinātības 
veicināšanai un pārējiem pasākumiem.
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7.2. Speciālā budžeta ieņēmumi

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017. gadā kopā saņemti 5,05 milj.EUR apmērā, kas ir 111% apmērā no gada plāna                  
(4,55 milj.EUR). Speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumu avotus – privatizācijas līdzekļi,  pašvaldī-
bu autoceļu (ielu) fonds, dabas resursu nodoklis, ostas maksas, kā arī saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. Speciālā 
budžeta līdzekļi tiek novirzīti konkrētu pasākumu realizācijai.

8. BUDŽETA IZDEVUMI

2017. gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta kopējie konsolidētie izdevumi ir 64,62 milj.EUR apmērā. No kopējiem 
izdevumiem 30% jeb 19,53 milj.EUR tika novirzīti ilgtermiņa investīcijās, t.i. ēku, būvju un teritoriju rekonstrukcijai un 
celtniecībai, kā arī pamatlīdzekļu iegādēm.
Kopbudžeta izdevumu sadalījums pa galvenajām izdevumu kategorijām dots 12.attēlā.

2017. gadā no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi apgūti 60,86 milj.EUR apmērā, kas ir 94% no kopējiem pašvaldības 
izdevumiem. No šiem līdzekļiem tiek nodrošināta 10 pašvaldības iestāžu funkciju realizēšana, kā arī plānoto pasākumu 
un programmu realizācija. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu Latvijas pašvaldību finansēšanai Ventspils pilsēta 
2017. gadā iemaksāja 2,06 milj.EUR. 
No speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļiem 2017. gadā izlietoti kopsummā 3,76 milj.EUR – 
galvenokārt, pilsētas infrastruktūras attīstībai un pilsētai nozīmīgu pasākumu un projektu finansēšanai.
2017.gadā pašvaldības kopbudžeta izdevumu lielākā daļa tradicionāli novirzīta izglītības nozarei (31% jeb 19,94 milj.EUR) 
un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (31% jeb 20,30 milj.EUR). Izdevumi 15% apmērā izlietoti kultūras un sporta 
jomām, bet pārējo nozaru īpatsvars 2017.gada budžeta izdevumos veido 23% (skat.13.attēlu).
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Tālākais apraksts pa nozarēm attiecināms uz Ventspils pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta izdevumiem pirms budžeta 
iestāžu savstarpējo darījumu konsolidācijas 11 060 EUR apmērā.

8.1. Izglītība

Izglītības nozarei 2017. gadā ir izlietoti 19,94 milj.EUR jeb 31% no pašvaldības kopbudžeta izdevumiem.

Izglītības pārvalde ir pašvaldības iestāde, kas ietver 9 vispārizglītojošās skolas, 10 pirmsskolas izglītības iestādes un 3 
ārpusskolas iestādes. Iepriekšminēto struktūrvienību darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 2017. gadā 
izlietoti līdzekļi 19,37 milj.EUR apmērā. No tiem 10,26 milj.EUR ir pašvaldības budžeta līdzekļi, kas novirzīti mācību iestāžu 
uzturēšanai un kapitālajiem izdevumiem, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības pedagogu darba 
samaksai. No valsts budžeta izlietotas mērķdotācijas 6,88 milj.EUR apmērā - pedagoģisko darbinieku un daļējai interešu 
izglītības darbinieku atlīdzībai, specializētās pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” uzturēšanai 30% apmērā, mācību liter-
atūras iegādei, brīvpusdienām 1.-4.klašu skolēniem, kā arī dažādu izglītības projektu un pasākumu realizācijai. 
Ar 2017. gada 28. augustu likvidēta Ventspils vakara vidusskola. Vakara, neklātienes un tālmācības izglītības programmas 
realizāciju pārņēmusi Ventspils 6. vidusskola.
2017./2018. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 4 109 audzēkņi, tai skaitā 1. – 4. klasēs 
– 1 602 audzēkņi, 5. – 9. klasēs – 1 782 audzēkņi, 10. – 12. klasēs – 725 audzēkņi. 
Pirmsskolas izglītības iestādēs 2017./2018. mācību gadā nodarbības tiek nodrošinātas 92 grupām, kuras kopumā                 
apmeklē 1 773 audzēkņi. Obligātajā 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanā skolai ir iesaistīti 669 audzēkņi. 

2017.gadā programmas ietvaros izlietoti līdzekļi 81 tūkst.EUR apmērā.

 IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
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Pašvaldības īstenotās izglītības programmas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs
Rīcības programma darbam ar apdāvinātiem bērniem
Programmas īstenošana tika uzsākta 2011./2012.mācību gadā, un to pilnībā finansē pašvaldība. 
Rīcības programmas darbam ar apdāvinātiem pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ietvaros 2017./2018.                           
mācību gadā turpinājās iepriekšējos gados uzsāktā pašu pirmsskolas pedagogu izstrādātā projekta „Bērnu radošuma un              
intelektuālo spēju attīstība rotaļnodarbībās un ārpus tām” realizācija. Projektā šajā mācību gadā iesaistīti visu Ventspils 
pirmskolas izglītības iestāžu 3 - 7 gadīgie 1 358 bērni. Projekta ietvaros iegādātās ierīces palīdz kvalitatīvi   organizēt         
nodarbības telpās un ārpus tām. Bērni vēro, salīdzina, eksperimentē, mācās spriest un secināt.
Savukārt 2017./2018.mācību gadā 1.-3. klašu 970 audzēkņi ir iesaistījušies pētniecisko prasmju izkopšanas un                            
lasītprasmes attīstīšanas nodarbībās savā skolā. Nodarbību organizēšana pēc mācību stundām ļauj padziļināt un 
paplašināt tiešajā mācību procesā apgūtās kā arī iegūt jaunas zināšanas un prasmes. Vienlaikus tā ir attīstības iespēja 
bērniem, kuri neiesaistās ārpusskolas nodarbībās citur pilsētā.
Uz Ventspils Jaunrades nama bāzes izveidoto radošo spēju un intelekta skolu „Gudrinieks” 2017./2018.                                                           
mācību gadā apmeklē 190 audzēkņi. Nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna par procesiem dabā, veic eksperimen-
tus bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, izprast cēloņus un sekas 
dažādiem notikumiem, attīsta loģisko domāšanu, mācās izteikt un aizstāvēt savu viedokli, attīsta prasmes sadarboties. 
Skola „Gudrinieks” ir atvērta un mainīga, jo visi dara kaut ko pilnīgi jaunu. 14 skolas skolotājiem katra nodarbība ir izai-
cinājums, jo gan darbības veids, gan skolēnu motivācija ir atšķirīga no ikdienas darba klasē. 
Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā vidusskolas posmā ir izveidotas 10.-12. klases, kuru audzēkņi padziļināti apgūst fiziku,             
bioloģiju un ķīmiju. Programmas mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas un prasmes dabaszinātņu un matemātikas 
priekšmetos, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā, rosināt pētnieciskajai darbībai. 
Programmas īstenošanai – gan pirmsskolas, gan sākumskolas, gan Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas vidusskolas posmam 
2017.gadā ir izlietoti līdzekļi 123 tūkst.EUR apmērā.
Rīcības programma mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās.
Programma paredzēta, lai paātrinātu jaunu apmācības metožu ieviešanu vispārizglītojošajās skolās un padarītu efek-
tīvāku tradicionālo apmācības metožu izmantošanu, praksē nodrošinātu uz skolēnu  centrētu mācību procesu, panāktu 
skolotāja tiešā darba (mācīšanas) uzlabošanu, kā arī aprīkotu skolas atbilstoši  jaunākajām informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju prasībām. Programmas ietvaros tiek pievērsta uzmanība praksē balstītai pedagogu profesionālai pilnveidei 
- nodrošinot konsultantu sagatavošanu -  2 pedagogus katrā skolā un 1 pedagogu katrā pirmsskolas izglītības iestādē. 
Lai izvērtētu skolas vadības un pedagogu sadarbību, kā arī skolotāju savstarpējo sadarbību un tālākizglītības iespē-
jas, 2017. gadā tika veiktas Edurio aptaujas pedagogiem “Ventspils Izglītības pārvaldes skolotāju aptauja par                                     
tālākizglītību un mācīšanos vienam no otra” un “Ventspils Izglītības pārvaldes skolotāju aptauja par sadarbību ar skolas 
vadību”. 2017./2018. mācību gadā Metodiskais dienests ir uzsācis jaunu programmu - Mācību un atbalsta  program-
mu Ventspils jaunajiem Ventspilī strādājošajiem pedagogiem, piedāvājot regulāras mācības un supervīzijas grupās, lai 
veiksmīgāk iekļautos pedagogu darbā. 
Pedagogu motivācijas programmas ietvaros naudas balvas saņēma 77 vispārizglītojošo skolu un 40 pirmsskolas peda-
gogi, kuri ar savu darbu sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmi, aktīvi un mērķtiecīgi piedalījušies savas profesionālās 
meistarības paaugstināšanā, savā darbā iedibinājuši pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem un kolēģiem, kā arī dalījušies 
ar  saviem izstrādātajiem materiāliem, metodiku un pieredzi mūsdienīga mācību procesa organizēšanā gan izglītības 
iestādes, gan Ventspils pilsētas mērogā.
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Rīcības programma datorprasmju apguvei 
Ventspils pilsētā turpinājās Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās           
realizācija. 2017./2018.mācību gadā ap 700 audzēkņiem ir iesaistīti programmas realizācijā skolās. Šajā mācību gadā 
tiek organizētas nodarbības programmēšanas, Web lapu izstrādes, datorgrafikas jomās, digitālā foto un video apstrādē, 
robotikā, digitālajā darbmācībā. Skolēniem tiek nodrošināts ļoti plašs programmēšanas kurss – gan programmēšanas 
pamati sākumskolēniem un pamatskolēniem, gan programmēšanas apmācības vidusskolēniem. 2017./2018. mācību 
gadā tika izveidotas jaunas interešu izglītības nodarbības – datorsistēmu administrēšana, tehnoloģijas lietpratējiem, IKT 
infrastruktūras plānošana. Nodarbības notiek arī Pārventas pamatskolā. 
Rīcības programmas ietvaros 2017. gada 15.-17.novembrī otro reizi notika konkurss radošā tehnoloģiju pielietošanā 
“Ventspils IT izaicinājums” – pirmo reizi Baltijas mērogā. Konkursam pieteicās 462 komandas no 190 dažādām Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas izglītības iestādēm: 323 komandas no Latvijas, 79 komandas no Igaunijas un 60 komandas no 
Lietuvas. Konkurss tika organizēts divās kārtās, no kurām pirmā notika neklātienē, bet otrajā, klātienes kārtā, Ventspilī 
piedalījās 64 komandas - 1.-12.klašu skolēni no visas Baltijas.
2017.gadā programmas ietvaros izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi 333 tūkst.EUR apmērā.

Interešu izglītība un pašvaldības nodrošināta profesionālās ievirzes izglītība
Ventspils Jaunrades namā 2017./2018. mācību gadā 5 programmās (55 apakšprogrammās) darbu uzsāka 143 grupas ar 
1 766 audzēkņiem. Tika atvērtas jaunas apakšprogrammas: astronomijas klubs, mākslas studija “Artemida”, Jaunrades 
nama mazpulks, zēnu vokālais ansamblis, teātra sports, labo garšu studija, radošo tērpu studija, sporta dejas.
Mākslas skolas nodarbības 2017./2018.mācību gadā apmeklē 229 izglītojamie. No tiem 189 audzēkņi apgūst                            
profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, bet 40 audzēkņi mācās sagatavošanas klasēs. 
Sporta skolā 2017./2018. mācību gadā desmit sporta veidos mācās 1 154 audzēkņi 95 mācību treniņu grupās. 
2017. gadā Sporta skolas audzēkņi izcīnījuši 184 godalgotās vietas Latvijas Republikas jaunatnes, junioru, pieaugušo                                         
čempionātos. Eiropas un Pasaules pieaugušo un junioru čempionātos startējuši 25 sporta skolas  “Spars” audzēkņi. 

Citi no pašvaldības budžeta finansētie projekti, pasākumi un investīcijas 2017.gadā
2017. gada jūlijā desmit dienas 127 Ventspils pilsētas 5.–8. klašu skolēni piedalījās “Iespējamās misijas” Vasaras skolā 
– dienas nometnē “Grandiozā ekspedīcija”, kuras laikā skolēni pilnveidoja, attīstīja un nostiprināja savas patstāvīgās 
mācīšanās prasmes, lai kļūtu neatkarīgi un atbildīgi par savu mācīšanos. Dienas atpūtas un interešu nometnē “Vasariņa” 
iesaistījās 160 Ventspils izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 6 līdz 11 gadiem. Savukārt sporta skolas „Spars” organizēto 
nometni apmeklēja 805 audzēkņi. 
Ar Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu un valsts līdzfinansējumu, pateicoties darba devēju atsaucībai,      
2017.gada vasarā trīs skolēnu nodarbinātības atbalsta programmās tika nodarbināti 392 bērni un jaunieši:
 • Pašvaldības realizētajā programmā skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem - 72 skolēni;
 • Pašvaldības realizētajā programmā skolēniem vecumā no 15 gadiem - 203 skolēni;
 • Nodarbinātības valsts aģentūras programmā skolēniem vecumā no 15 gadiem -117 skolēni.
Kopējais pašvaldības atbalsts nodarbinātības programmu īstenošanai 2017.gadā 100 tūkst.EUR.
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Lai nodrošinātu Ventspils Centra sākumskolas audzēkņiem iespēju mācīties plašākās telpās, 2017.gadā tika veikta ēkas 
Saules ielā 37 remonta darbi. Ēkā ir izremontētas garderobes, atjaunotas 13 mācību klases, personāla darba telpas, 
aktu zāle, kāpņu telpas, vestibils, kā arī gaiteņi, virtuve un ēdamzāle. Savukārt virtuves blokā, informātikas un mājturības         
kabinetos izbūvētas vēdināšanas sistēmas. Visā skolā ir atjaunota apkures sistēma, nomainot vecos radiatorus pret         
jauniem. Tāpat izbūvēts jauns futbola laukums ar mākslīgo zālāju, basketbola un vingrošanas laukums. Skolas pagalmā 
izvietoti jauni soliņi un veloturētāji, kā arī izbūvēti apgaismoti gājēju celiņi. Savukārt teritorijā Mēness ielā 2 izbūvētas  auto 
stāvvietas. Kopumā skolas ēkas renovācijā pašvaldība ieguldījusi līdzekļus 1,3 milj.EUR apmērā.
2017.gadā uzsākta projekta “Ventspils pilsētas izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un                                      
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” realizācija. Projekta ietvaros 2017.gadā veikts 16 mācību klašu remonts Ventspils 
3.vidusskolā, 6 mācību klašu remonts Ventspils 6.vidusskolā,  4 mācību klašu remonts Ventspils 4.vidusskolā, kā arī  šajās 
skolās veikta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras izbūve un elektroapgādes sistēmu atjaunošana, 
ugunsgrēka automātisko atklāšanas un apziņošanas sistēmu izbūve. Projekta ietvaros 2017.gadā iegādāti 413 datori, 3 
interaktīvo tāfeļu komplekti, 16 multimediju aprīkojuma komplekti un 56 datu kameras. Pašvaldība priekšfinansējusi 
minēto projektu 1,04 milj.EUR apmērā.
Pārējo remontdarbu veikšanai 2017.gadā izlietoti līdzekļi 906 tūkst.EUR. Lai nodrošinātu papildu vietas                                                             
bērnudārzā bērniem no 2-3 gadu vecumam, 2017.gadā tika veikti apjomīgi būvdarbi PII “Varavīksne”. No pārējiem                                                              
nozīmīgākajiem darbiem minama jumta remonta 3.un 4.kārta Ventspils 6.vidusskolā, ūdens un kanalizācijas tīklu                       
atjaunošanas 3.kārta 2.vidusskolā, saimniecības ēkas atjaunošana PII “Saulīte”, Ventspils 6.vidusskolas galvenās ieejas 
mezgla konstrukciju atjaunošana un atbalsta personāla telpu remonts. 2017.gadā izstrādāts būvprojekts sporta zāles un 
tās palīgtelpu remontam un slēgtās BMX ziemas treniņbāzes izveidei Ventspils 2.vidusskolā.
2017. gadā 47 vispārizglītojošo skolu audzēkņiem tika pasniegtas Inovācijas fonda balvas par godalgotām                                                         
vietām starptautiskās, valsts, Kurzemes reģiona un atklātajās olimpiādēs un 35 pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu  
olimpiādēm. Par sasniegumiem valsts mēroga skatēs apbalvojumus saņēma  orķestra un skolu koru diriģenti. Nosauku-
mu “Gada skolotājs” ieguva 3 pedagogi.  Pirmo reizi apliecības tika pasniegtas  4 pedagogiem - skolēnu mācību uzņē-
mumu konsultantiem, kuru vadībā skolēnu mācību uzņēmumi guva vislielākos panākumus. Domājot par nepārtrauktu 
mācību vides un procesa kvalitātes modernizēšanu un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, 2017.gadā 
iegādāti 348 datori, ko saņēma ikviens Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu pamatdarbā strādājošais pedagogs.
Pašvaldība turpinājusi atbalstīt jaunu mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi, kam 2017.gadā tika izlietoti kopumā 
163 tūkst.EUR. Rēķinot uz vienu vispārizglītojošās skolas audzēkni, mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei piešķirts 
finansējums 38,94 EUR apmērā. Pirmsskolas izglītības iestādēm iegādāti no pašvaldības finansēti mācību līdzekļi par       
32 tūkst.EUR jeb 18,38 EUR uz audzēkni gadā.
Visiem Ventspils pilsētas 1.- 4.klašu skolēniem tiek nodrošinātas bezmaksas kompleksās pusdienas. Valsts  finansējums 
pusdienu apmaksai tiek piešķirts 1,42 EUR/dienā uz vienu audzēkni. Lai nodrošinātu to, ka 1.-4. klašu skolēniem kompl-
eksās pusdienas tiek apmaksātas pilnā apmērā (t.i., 1,73 EUR/dienā), pašvaldība līdzfinansējusi visu 1.-4. klašu skolēnu 
brīvpusdienas 0,31 EUR/dienā uz 1 audzēkni. Arī 5.-12.klašu audzēkņu komplekso pusdienu nodrošināšanai pašvaldība 
piešķīrusi līdzfinansējumu 1,00 EUR uz vienu 5.-12. klases audzēkni. Skolēnu skaits, kas izvēlas kompleksās pusdienas, 
aizvien pieaug (skat. 14.att.). 
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14.attēls

Datu avots: Izglītības pārvalde

Skolēnu skaits, kas izvēlas kompleksās pusdienas pa 
gadiem

Kopējais pašvaldības finansējums komplekso pusdienu apmaksai 1.-12.klašu skolēniem ir 228 tūkst.EUR. Papildus 
pašvaldība turpina finansēt brīvpusdienas un ēdināšanas izdevumus izglītības iestādēs skolēniem no trūcīgām un             
maznodrošinātām ģimenēm, šim mērķim 2017. gadā izlietojot līdzekļus 30 tūkst.EUR apmērā.

Ventspils Augstskola ir valsts augstskola, kas ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu tika dibināta 1997. gadā. Ventspils 
Augstskola līdzās īstenotajām studiju programmām Tulkošanas studiju fakultātē, Ekonomikas un pārvaldības fakultātē 
un Informācijas tehnoloģiju fakultātē aktīvi īsteno zinātniski pētnieciskās bāzes nostiprināšanas programmu un palielina 
zinātnes lomu augstskolas darbā.
2017.gada 11.maijā starp Ventspils pilsētas pašvaldību un Ventspils Augstskolu ir noslēgts Sadarbības līgums, ar 
kuru pašvaldība un Ventspils Augstskola vienojusies par sadarbību, lai nodrošinātu augstākās izglītības, zinātnes un                     
pētniecības, profesionālās un interešu izglītības attīstību un pilnveidi Ventspils pilsētā, kā arī veicinātu uz pētniecību un 
inovācijām balstītas uzņēmējdarbības attīstību.  
Pamatojoties uz noslēgto Sadarbības līgumu, Ventspils Augstskolas darbības atbalstam 2017.gadā piešķirti pašvaldības 
budžeta līdzekļi kopumā 815 tūkst.EUR. Būtiska finansējuma daļa 381 tūkst.EUR apmērā novirzīta Ventspils Augstskolas 
personāla atbalsta programmām, ar mērķi nodrošināt augsti profesionāla akadēmiskā un zinātniskā personāla piesaisti. 
2017. gadā atbalstu atlīdzībai no pašvaldības budžeta līdzekļiem saņēma 37  akadēmiskie un zinātniskie darbinieki –    
profesori, docenti, pētnieki, lektori. No ievēlētā akadēmiskā personāla kopumā 64,9% ir personas ar doktora zinātnisko 
grādu. Trīs Ventspils Augstskolas darbinieki saņēma mērķstipendijas no pašvaldības budžeta kopsummā 31 tūkst.EUR 
apmērā promocijas darba izstrādei un studijām doktorantūrā. 
Būtiska loma kvalificēta akadēmiskā un administratīvā personāla piesaistei ir nodrošinājums ar dzīvojamo platību           
Ventspilī. 2017. gadā Ventspils pilsētas dome Ventspils Augstskolas personālam ir piešķīrusi 3 dienesta dzīvokļus Ventspilī. 
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2017.gadā pašvaldība nodrošināja finansējumu 38 tūkst.EUR apmērā jaunu studentu piesaistei  - mārketinga                              
pasākumiem, dalībai ārvalstu izglītības izstādēs.
Ar pašvaldības atbalstu kopumā 270 tūkst.EUR apmērā 2017.gadā veikts Ventspils Augstskolas dienesta viesnīcas                            
B korpusa 3.stāva remonts, kurā atjaunotas un labiekārtotas 39 istabiņas ar 72 gultas vietām. Kosmētiskais remonts veikts 
arī četrās virtuves telpās, kur ierīkoti jauni tvaika nosūcēji, kā arī uzlabota ugunsdrošības sistēma. 
2017.gadā turpināta 2015.gadā uzsāktā dubultā grāda maģistra programma „International Business and export                        
management” (Starptautiskā uzņēmējdarbība un eksporta menedžments). Programma tiek realizēta angļu valodā. 
Pašvaldība šim mērķim 2017.gadā piešķīra finansējumu 50 tūkst.EUR. 2017. gadā dubultā grāda studiju programmai bija 
pirmie absolventi.

8.2. Sports

Sporta nozares attīstības plānošanu un koordinēšanu Ventspils pilsētā nodrošina Sporta pārvalde. Nozarei kopumā 
2017. gadā tika novirzīti līdzekļi 4,32 milj.EUR apmērā jeb 7% no pašvaldības kopējiem izdevumiem. Lai realizētu sporta 
attīstības mērķus un uzdevumus, Sporta pārvalde sadarbojas ar pilsētas sporta organizācijām – SIA „Olimpiskais cen-
trs „Ventspils””, sporta skolu „Spars”, Izglītības pārvaldi, sporta klubiem, sporta veidu federācijām, sporta sacensību 
aģentūrām u.c. Pašvaldības finansējums virzīts uz jaunatnes sporta attīstību, nodrošinot sporta nodarbību norisi pilsētas 
sporta bāzēs – basketbola un ledus hallēs, vieglatlētikas manēžā, peldbaseinā, sporta hallē „Pārventa” un sporta namā 
„Centrs”, kā arī dažādu sporta veidu (t.sk. basketbola, futbola, tenisa, daiļslidošanas, hokeja, motosporta u.c.) atbalstam 
un atsevišķiem sporta projektiem un pasākumiem.
Galvenie notikumi 2017.gadā
Pilsētā darbojas 34 sporta klubi, kuros iesaistīti 2 400 dalībnieki, tai skaitā iesaistīti 1 780 bērni un jaunieši. Bērnu un jau-
niešu treniņos ieguldītais darbs tika novērtēts Latvijas Jaunatnes olimpiādē, kurā 2017.gadā veiksmīgi startēja Ventspils 
sportisti, izcīnot 26 medaļas, t.sk., 7 zelta, 8 sudraba un 11 bronzas medaļas.
Ventspils pilsētā 2017.gadā notikuši arī daudzveidīgi sporta pasākumi ar Ventspils pilsētas pašvaldības                                                                   
atbalstu, kā piemēram, „Ghetto Games” festivāls Ventspilī, Ventspils Piedzīvojumu parka 2.maratons, Latvijas Dragreisa                                      
čempionāta posms, ielu vingrošanas sacensības, supermotokross Piedzīvojumu parkā, Latvijas čempionāts virves vilkšanā 
u.c. Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros Ventspilī 
norisinājās velosezonas atklāšanas pasākums, Vislatvijas nūjošanas festivāls, veselības nedēļas pasākumi un citi pasākumi 
dažādām vecuma grupām.
2017.gadā, piesaistot valsts budžeta līdzfinansējumu 1,65 milj.EUR apmērā, labiekārtota sporta infrastruktūra, pabeigta 
atlētikas zāles ierīkošana Ventspils 3.vidusskolā, uzsākta BMX ziemas sporta bāzes ierīkošana pie Ventspils 2.vidusskolas, 
veikta basketbola halles, ledus halles, vieglatlētikas un futbola stadiona, BMX trases,  Pārventas sporta kompleksa,peld-
baseina infrastruktūras rekonstrukcija, kā arī jauna sporta aprīkojuma iegāde. Turpinot darbu pie pludmales volejbola 
infrastruktūras attīstības, 2017.gadā veikta pludmales volejbola stadiona izveide ar pieciem pludmales volejbola laukum-
iem. Nepieciešamības gadījumā pludmales volejbola stadions varēs pārtapt arī par  starptautisku sacensību norises vietu 
ar vienu centrālo volejbola laukumu un trīs papildus laukumiem un skatītāju tribīnēm līdz pat 1000 skatītājiem. 
Lai veicinātu sporta veidu attīstību, iesaistītu sporta nodarbībās iespējami vairāk bērnu un jauniešu, kā arī pilsētā tiktu 
organizēti interesanti sporta pasākumi, arī 2017. gadā tika izsludināts sporta projektu finansēšanas atklātais konkurss, 
atbalstot 32 projektus ar kopējo pašvaldības līdzfinansējumu 17 tūkst.EUR apmērā. 
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8.3. Kultūra

Kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 2017. gadā izlietoti 5,12 milj.EUR jeb 7,9% no 
pašvaldības kopbudžeta izdevumiem.

Ventspils bibliotēka ietver 5 struktūrvienības - Galvenā bibliotēka (t.sk. Bērnu bibliotēka), Ventspils Augstskolas                 
bibliotēka, Gāliņciema bibliotēka, Pārventas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimnīca”. 
Iestādes darbībai 2017.gadā kopumā izlietoti līdzekļi 889 tūkst.EUR apmērā.
Galvenie notikumi 2017.gadā
2017.gadā Ventspils bibliotēkā organizēti ap 900 publiski pasākumi bērniem un pieaugušajiem, kurus apmeklējuši vairāk 
nekā 30 000 apmeklētāji. Bibliotēkās varēja apskatīt 287 izstādes, to skaitā 70 mākslas izstādes.
2017.gadā turpinājās Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansēto projektu „Rakstītājs - Lasītājs”, “Lasāmpietura Pārventā” 
un “Rakstnieks lauku bibliotēkā” īstenošana Galvenajā, Pārventas un novada bibliotēkās. VKKF mērķprogrammā “Latvijai 
100” tika atbalstīts projekts “Ventiņ vācel”, kura gaitā notika pieci izglītojoši pasākumi novada kultūrvēstures izzināšanai 
un tradīciju apguvei, kā arī atraktīvas galda spēles “Ventiņ domino” izveide. Atzīmējot izcilās latviešu valodnieces Veltas 
Rūķes-Draviņas simtgadi, tika organizēta konference “Valoda. Kultūra. Identitāte”.
Galvenā bibliotēka turpināja Eiropas Komisijas finansētā projekta “Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils” 
īstenošanu, organizējot gan 12 seminārus uzņēmējiem, gan informatīvus un kultūras pasākumus. Projektam piesaistīts 
Eiropas Komisijas finansējums 20 tūkst.EUR apmērā.
Ventspils bibliotēka 2017.gadā iegādājusies un apstrādājusi 5 733 grāmatas un citus dokumentus, tajā skaitā par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 5 010 vienības. Pašvaldības budžeta līdzekļi izlietoti 50 tūkst.EUR apmērā.
Ventspils bibliotēkās 2017. gadā tika reģistrēti 14 035 lasītāji un 272 898 fiziskā apmeklējuma reizes, vidēji                                              
vienam  lasītājam izsniegtas 43 grāmatas un audiovizuālie informācijas nesēji. Bibliotēkas elektroniskajā katalogā un 
citos bibliotēkas mājas lapā www.biblioteka.ventspils.lv piedāvātos resursus 2017. gadā apmeklējuši 175 622 attālinātie 
lietotāji.

Ventspils muzejs ietver šādas struktūrvienības: Livonijas ordeņa pils, Piejūras brīvdabas muzejs, Amatu māja un Herberta 
Dorbes memoriālais muzejs. 
Ventspils muzeja darbības nodrošināšanai 2017. gadā kopumā izlietoti līdzekļi 1,50 milj.EUR apmērā.
Galvenie notikumi un realizētie investīciju projekti 2017.gadā
Ventspils muzejā 2017. gadā tika sagatavotas un eksponētas 29 jaunas izstādes - Livonijas ordeņa pilī, Amatu mājā, 
Piejūras brīvdabas muzejā un H.Dorbes muzejā. Izmantojot muzeja krājumu, tika sagatavotas vairākas izstādes                                            
Ventspils muzeja struktūrvienībās – izstāde “Bīstamie sakari. Pasts”, “Foto aparāts”, mākslas plenēra “Agrīnais reālisms 
2017”    darbu izstāde, keramikas simpozija izstāde “Navigācija” u.c. Kā viena no nozīmīgākajām jāatzīmē A.Vasiļjeva fonda 
tērpu kolekcijas izstāde “Eksotiskās medības”.
Muzejā un tās struktūrvienībās tiek veikts izglītojošais darbs gan ar skolu jauniešiem, gan pieaugušo auditoriju.                          
2017. gadā Ventspils muzejs piedāvāja daudzveidīgas muzejpedagoģiskās programmas – kopumā notikušas 589 nodar-
bības, ko apmeklējuši 12 549 interesenti. 
2017. gadā izdota I.Štrumfas grāmata “Ventspils grāmata”, kuras popularitāte radīja nepieciešamību izdot papildu tirāžu. 
Šobrīd tiek turpināts darbs pie grāmatas otrās daļas izstrādes. 2017.gadā nāca klajā vēl divi muzeja sagatavoti izdevumi 
– grāmata “Lauku platuma dzelzceļi: Mazbānītis de facto” un keramikas simpoziju katalogs “Navigācija (2009 – 2016)”. 

 VENTSPILS BIBLIOTĒKA

 VENTSPILS MUZEJS 
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 KULTŪRAS CENTRS

Ventspils muzejs 2017. gadā turpināja darbu pie projektu “Zvejas kuģa “Grots”” atjaunošana un eksponēšana pilsētvidē” 
un “Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku priekšmetu atjaunošana un ekspozīcijas izveide Piejūras brīvdabas 
muzejā” realizācijas, kas tiek īstenoti Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda aktivitātes ietvaros.
Pārskata periodā turpināts darbs pie projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma                                                                                                           
saglabāšana,  eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” sagatavošanas un iesniegšanas. Projekta ietvaros tiks veikta                                      
multifunkcionālas ēkas izbūve Piejūras brīvdabas muzejā, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu un ilgtspējīgu apstākļu 
nodrošināšanu Piejūras brīvdabas muzeja kolekcijām, t.sk. nodrošinot atbilstošus krājuma glabāšanas, restaurācijas un 
izpētes apstākļus un vienlaicīgi radot modernas izglītojošas un izklaidējošas funkcijas visplašāko apmeklētāju interešu 
apmierināšanai. Papildus iepriekš minētajai aktivitātei projekta ietvaros tiks izveidota gājēju un veloceliņu infrastruktūra, 
kā arī autostāvvieta optimālas Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas – pelēkās kāpas Ventspilī sasniedzamības 
un funkcionalitātes nodrošināšanai. 
Ventspils muzejs pārskata periodā turpināja krājuma papildināšanu, saglabājot liecības par Ziemeļkurzemes, Ventspils 
novada un pilsētas kultūras un vēstures norisēm. Kopumā krājums tika papildināts par vairāk nekā 1 500 vienībām. 
Kā nozīmīgākais no muzeja krājumu papildinošiem objektiem jāmin mākslas darbu izsolē iegādātā J.F.Tīdemaņa glezna 
“Ventspils”. Ventspils hronikas datu bāze tika papildināta ar 489 fotoattēliem, kopējam fotoattēlu krājumam sasniedzot  
22 011 vienības. Restaurācijas nodaļā 2017. gadā Ventspils muzejā restaurēti un konservēti 82 muzejiski priekšmeti.

Kultūras centra galvenais mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Ventspilī, kā arī mākslinieciskās jaun-
rades veicināšana un nodrošināšana. 2017. gadā Kultūras centrs turpināja darbu, lai Ventspils pilsētā nodrošinātu daudz-
veidīgu, mūsdienu interesēm atbilstošu kultūras dzīvi, ņemot vērā dažādās mērķauditorijas.
Kultūras centra finansēšanai 2017. gadā kopumā izlietoti 1,69 milj.EUR.
Galvenie notikumi 2017.gadā
Viens no Kultūras centra darbības virzieniem ir mākslinieciskās jaunrades veicināšana. Kultūras centrā darbojas 53 
dažādu žanru amatiermākslas kolektīvi, kopējais dalībnieku skaits 1 036 cilvēki. Amatiermākslas kolektīvi piedalījušies 
starptautiskos, reģiona un valsts nozīmes svētkos un festivālos – Starptautiskajā bardu saietā „Tatjanas diena”, pop un 
rok aptaujas “Muzikālā banka 2016” noslēguma koncertā, Tūrisma sezonas atklāšanas svētkos, Bērnu svētkos, Zilā karoga 
pacelšanas svētkos, Zāļu dienā, Līgo svētku pasākumā Reņķa dārzā, Jūras un Pilsētas svētkos. Senioru koris „Ziemeļzvaig-
zne” piedalījās Latvijas Senioru koru svētkos , Ventspils vīru koris  piedalījās IV Kurzemes vīru koru dižkoncertā, vokālie 
ansambļi piedalījās Latvijas vokālo ansambļu konkursā, kurā 2.vietu 19 ansambļu konkurencē  ieguva ansamblis “Mun-
dus”.  Deju studija  “Prieks” piedalījās mūsdienu deju konkursos “Tukuma kauss” un “Liepājas kauss”. Senioru deju kopa 
piedalījās Starptautiskajā deju festivālā Jūrmalā. Folkloras kopas un kori  piedalījās  2018. gadā paredzēto Vispārējo 
latviešu Dziesmu un Deju svētku un Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” modelēšanas pasākumos Talsos un 
Jūrkalnē. Sieviešu koris “Venda” ieguvis Zelta medaļu Eiropas koru olimpiādē.
Popstudija „Jūras akmentiņi” aktīvi koncertē, piedalās pilsētas un Latvijas mēroga pasākumos, kā arī Starptautiskos jau-
no dziedātāju konkursos – iegūta 1.vieta un Grand Prix Starptautiskajā vokālistu konkursā “Tonis, pustonis”, 1.pakāpes 
diploms konkursā “Nāc sadziedāt”. Konkurā Spānijā “Summer Talent League” iegūta godpilnā 1.vieta un Grand Prix, bet 
no konkursa “Baltic Voice” Lietuvā mājās atvests Sudraba kauss.
Pavisam 2017.gadā ir noticis 41 amatiermākslas koncerts un 2 Ventspils amatierteātra izrādes, ko noskatījušies un 
noklausījušies 5205 apmeklētāji. 2017.gadā  ir notikuši 100 izbraukuma koncerti.
Kultūras centrā regulāri koncertē profesionālie mākslinieki dažādos žanros. 2017. gadā notikuši 17 profesionālās mākslas 
koncerti un izrādes. Kopējais skatītāju skaits 11 965.
Liels darbs tika ieguldīts Ventspilij nozīmīgāko, jau par tradīciju kļuvušo,- lielo pasākumu organizēšanai – Pilsētas svētki, 
Jūras svētki, Tūrisma sezonas atklāšanas pasākumi, Pārventas svētki, Starptautiskie bērnu svētki, Zilā karoga pacelšanas 
svētki, Līgo svētki. Turpinājusies sadarbība ar Nacionālo kultūras biedrību asociāciju, organizējot pilsētā svētkus “Svjatki”, 
Starptautisko bardu saietu „Tatjaņin den”, Piektdienas vakara pastaigas „Iznāc vakara gaismā” ar dažādu žanru pasā-
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kumiem pilsētas laukumos un parkos. Rīkots Starptautiskais Baltijas valstu motobraucēju saiets, Starptautiskais vokālistu 
konkurss par Alīdas Vānes balvu, plaši pazīstamais džeza un rokmūzikas festivāls un meistarklases “Ventspils Groove 
2017”.
2017. gadā Kultūras centrs turpināja administrēt Ventspils pilsētas domes Kultūras projektu konkursu vizuālās mākslas, 
mūzikas, dejas, teātra mākslas, kino, foto, rakstniecības, vides un citās nozarēs. 2017.gadā atbalstīti 29 projekti par kopējo 
summu 27 tūkst.EUR. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursā 2017. gadā tika 
atbalstīti 15 projekti par kopējo summu 16 tūkst.EUR. Uzsākta un atbalstīta Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas 
atpūtas veicināšanas kultūras projektu apakšprogramma “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organ-
izācijām”, kā ietvaros realizēti 6 projekti.

Lai attīstītu dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu un nodrošinātu to pieejamību Ventspilī un Kurzemes reģionā, 
teātra nama „Jūras vārti” darbību nodrošina pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība SIA „Kurzemes filharmonija”. 
2017. gadā pašvaldība piešķīrusi finansējumu SIA „Kurzemes filharmonija” deleģēto funkciju izpildei 1,03 milj.EUR ap-
mērā.
Galvenie notikumi 2017.gadā
2017. gadā kapitālsabiedrība turpināja sadarbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, organizējot teātra, operas un 
baleta izrādes, akadēmiskās, kamermūzikas, populārās un laikmetīgās mūzikas koncertus, kino demonstrējumus, izstādes 
un citus pasākumus. 2017.gadā kopā notikuši 183 pasākumi, kurus apmeklējuši 60 937 apmeklētāji. Notikušas 24 teātra 
izrādes (t.sk. 5 izrādes bērniem), 3 muzikālas izrādes, 2 baleta izrādes, 14 dažāda žanra mūzikas koncerti, 9 teātra nama 
“Jūras vārti” Jaunās zāles pasākumi, 16 izstādes, 3 kino demonstrējumi, 12 izglītojošie pasākumi un 6 kamerkora un     
kamerorķestra Ventspils koncerti, 7 Ventspils bigbenda koncerti, kā arī citi pasākumi. 
Gada ietvaros tika parakstīts trīspusējs vienošanās protokols starp SIA „Kurzemes filharmonija”, Ventspils pilsētas domi 
un M.Čehova Rīgas Krievu teātri, Dailes teātri, Valmieras Drāmas teātri, vienojoties par regulārām viesizrādēm turpmā-
kajos trīs gados.
Latvijas Nacionālā opera un balets Ventspilī 2017. gadā viesojās ar operas izrādi “Traviata” un  baleta izrādi “Pērs Gints”. 
Latvijas Nacionālais teātris viesojās ar izrādēm “Sieviete”, “Zvani žurkai 112”, “Bišumāte un vilkacis”, savukārt, Jaunais Rī-
gas teātris skatītājiem piedāvāja izrādes “Pilna Māras istabiņa” un “Pakļaušanās”. Turpinot sadarbību ar Daugavpils teātri, 
bija iespēja redzēt izrādi bērniem “Sarkangalvīte un pasaku mežs” Lieliskas un skatītāju novērtētas izrādes piedāvāja arī 
pārējie Latvijas profesionālie teātri, ar kuriem sadarbība ir jau vairākus gadus – Rīgas krievu teātris, Leļļu teātris, Liepājas 
teātris, Dailes teātris un Valmieras Drāmas teātris. Rudenī  teātra namā ar divām izrādēm viesojās  teātra festivāls “Zelta 
maska”, izrādot Maskavas V.Majakovska teātra izrādi “Krievu romāns” un teātra “Balets Maskava” laikmetīgās dejas  izrādi 
“Kafejnīca “Idiots””.
Visiem teātra nama apmeklētājiem gada ietvaros bija iespēja apskatīt vairākas nozīmīgas izstādes – izstādē “Patiesais klu-
sums” bija apskatāmi mākslas darbi no Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krājuma. Jāpiemin arī talantīgās gleznotā-
jas Alises Mediņas gleznu izstāde “Gaistošie mirkļi”, Laikmetīgās mākslas centra izstāde “Retina”, vairāku ventspilnieku 
foto un mākslas darbu izstādes.
Nozīmīgu pienesumu Ventspils kultūras pasākumu piedāvājumam deva Ventspils Bigbends Renāra Lāča vadībā, kā arī 
kamerorķestra un kamerkora “Ventspils” aktīvā darbība diriģenta Aigara Meri vadībā.
Teātra nama telpās tika uzņemta jauno uzņēmēju konference “Biznesa radars”, pulcējot plašu jauniešu auditoriju, kā arī 
jauno mūziķu konkurss “Ghetto faktors”.
Arī 2017.gadā SIA „Kurzemes filharmonija” tika uzticēta Ventspils Pilsētas svētku organizēšana – sadarbībā ar citiem Vent-
spils kultūras un izklaides pasākumu organizatoriem trīs dienu garumā ar plašu un daudzpusīgu pasākumu programmu 
tika priecēti ventspilnieki un pilsētas viesi, svētkus kopumā apmeklēja vairāk nekā 130 tūkst. cilvēku.

 SIA „KURZEMES FILHARMONIJA”
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8.4. Sociālā nodrošināšana 

Sociālās palīdzības funkciju nodrošina pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas Sociālais dienests” un tās struktūrvienības: 
Sociālās palīdzības nodaļa (Raiņa ielā 10), Sociālā dienesta Pārventas filiāle (Talsu ielā 39) un Ventspils sociālās aprūpes 
nams „Selga”. 
2017.gadā kopumā sociālās nodrošināšanas nozarei novirzīti 4,16 milj.EUR jeb 6% no budžeta izdevumiem.

PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Kopumā Ventspils pilsētas pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem nodrošina 38 dažādus sociālos pabalstus un 12 sociālos 
pakalpojumus. Sociālo palīdzību 2017.gadā saņēmuši 9 780 pilsētas iedzīvotāji, un šim mērķim 2017. gadā izlietoti              
1,89 milj.EUR jeb 45% no kopējiem izdevumiem sociālās nodrošināšanas nozarei.
Finansējuma sadalījums atspoguļots 15.attēlā.

Būtiskākie izdevumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem:
Pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 2017. gadā kopumā izlietoti 90 tūkst.EUR. Pabalstu 
saņēmuši 409 iedzīvotāji.
Maznodrošinātiem iedzīvotājiem un vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz ar 
Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā” noteikto ienākumu līmeni, tiek piešķirti dzīvokļa 
pabalsti – komunālo pakalpojumu (īre, siltumenerģija, ūdens un kanalizācija) un malkas iegādes daļējai kompensācijai. 
Kopsummā dzīvokļa pabalstiem 2017. gadā izlietoti 312 tūkst.EUR jeb 17 % no kopējiem sociālajai palīdzībai un sociālaji-
em pakalpojumiem izlietotajiem līdzekļiem. Atbalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanai 2017.gadā 
ir saņēmušas 2 650 personas jeb 1 773 ģimenes.
Maznodrošinātiem pensionāriem un invalīdiem, kā arī pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz 
ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa no-
teikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā” noteikto ienākumu līmeni, izmaksāti 
pabalsti medikamentu iegādei, kā arī zobu ārstēšanai un protezēšanai, piemājas teritorijas tīrīšanai, piešķirtas atlaides 
braukšanai pilsētas autobusos, ikmēneša aprūpes pabalsts vientuļajiem pensionāriem, kā arī pabalsti uz Lieldienām un 
Ziemassvētkiem. Sadarbībā ar Rīgas Samariešu apvienību turpināta mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta 
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„Drošības poga” darbība. Šiem pabalstiem 2017. gadā izlietoti 952 tūkst.EUR, t.i. 50 % no kopējiem sociālajai palīdzībai 
un sociālajiem pakalpojumiem izlietotajiem līdzekļiem.
Pabalstiem ģimenēm ar bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 2017. gadā izlietoti                                       
342 tūkst.EUR, t.sk., būtiskākie: bērna piedzimšanas pabalsts, ēdināšana izglītības iestādēs, maznodrošināto jauniešu 
izglītības atbalsta fonds un mācību maksa Ventspils Mūzikas vidusskolā, pabalsts mācību gada uzsākšanai un 9., 12.klašu 
absolventiem, vienreizējs un ikmēneša pabalsts bāreņiem, sasniedzot pilngadību. Turpināta sadarbība ar nevalstiskajām 
organizācijām - atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”, krīzes centru ģimenēm ar bērniem 
„Paspārne” u.c.
Sākot ar 2017.gadu, ņemot vērā programmas “Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta” aptaujā saņemtos iedzīvotāju       
ierosinājumus, pašvaldība radusi iespēju ar 2017.gada jūliju ieviest jaunu pabalsta veidu bezmaksas vakcinācijai pret 
ērču encefalītu bērniem vecumā līdz 3 gadiem, ja bērna un vismaz viena no viņa vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta vak-
cinācijas dienā deklarēta Ventspils pilsētā. 2017.gadā šo pabalstu saņēmušas 45 personas.
Lai veicinātu sadarbību ar Ventspils nevalstiskajām organizācijām, kā arī atbalstītu to attīstību, 2017. gadā finansiāla 
palīdzība 40 tūkst.EUR apmērā sniegta Politiski represēto apvienībai, Pensionāru kopai „Ventspils liedags”, Invalīdu bie-
drībai, Nedzirdīgo biedrībai, Neredzīgo biedrībai, Latvijas Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociācijas Ventspils nodaļai, 
alternatīvās aprūpes centram „Žēlsirdības māja”, biedrībai „Diakonijas centrs Ventspilī”, Dzīvības maize, šļirču apmaiņas 
punktam, biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts”, biedrībai “Pērļu pasaule”, biedrībai ,,Sociālās un garīgās rehabilitācijas 
centrs ,,Vairogs”, biedrībai “Integrācijas Inkubators” un kristīgajam bērnu un jauniešu centram “Timotejs”.
No Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursam paredzētajiem līdzekļiem 6 tūkst.EUR 
izlietoti, lai atbalstītu biedrības “Latvijas Sarkanais krusts”, “Ventspils liedags” un “Latvijas Samariešu apvienība”, kā arī 
nodibinājumu “SAGGARA”.
Specializētā autotransporta pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām: bērnu nokļūšanai skolā, pirmsskolas 
izglītības iestādē, medicīnas, sporta un kultūras iestādē, kā arī pieaugušo iedzīvotāju nokļūšanai dažādās iestādēs un 
pasākumos 2017.gadā izmantojušas 35 personas (1 368 braucieni).
2017.gadā Sociālais dienests sadarbībā ar Digitālo centru uzsāka Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta 
“Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” realizāciju. Projekta mērķis ir, 
izmantojot viedās tehnoloģijas, palielināt veselības aprūpes pieejamību ventspilniekiem un pilnveidot veselības aprūpes 
pakalpojumus. Projekta ietvaros sociālās aprūpes namu “Selga“ plānots aprīkot ar viedo sensoru tīklu un pilotprojekta 
veidā sensorus izvietot sociālo pakalpojumu saņēmēju dzīvesvietās, kā arī iegādāties mikroautobusu, kas pielāgots per-
sonām ar kustību traucējumiem. 

Sociālās aprūpes namā „Selga” tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, īslaicīga sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija 142 pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā arī 28 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem tiek nodrošināta dzīvesvieta, audzināšana, sociālā rehabilitācija un psiholoģiskais atbalsts. Iestādes uzturēšanas 
izdevumiem 2017. gadā izlietoti 1,15 tūkst.EUR. 

Ventspils pilsētas bāriņtiesa ir aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā prior-
itāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesas uzturēšanai 
2017. gadā izlietoti 123 tūkst.EUR.
Bāriņtiesa 2017. gadā pieņēmusi 217 lēmumus, nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu intereses pārstāvētas 78 pilsētas 
un apgabala tiesu  sēdēs, nodibinātas aizbildnības pār 10 bērniem, apstiprinātas 10 adopcijas, audžuģimenes statuss 
piešķirts 1 ģimenei, audžuģimenēs ievietoti 7 bērni, ārpusģimenes aprūpe nodrošināta 24 nepilngadīgiem bērniem, 
3 pilngadīgām personām ar ierobežotu rīcībspēju iecelti aizgādņi. Šobrīd Bāriņtiesas pārraudzībā un kontrolē atrodas 
kopumā 112 bērnu ārpusģimenes lietas.

 VENTSPILS SOCIĀLĀS APRŪPES NAMS „SELGA”

 VENTSPILS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA
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8.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Nozarei 2017. gadā kopumā tika novirzīti 20,3 milj.EUR jeb 31% no pašvaldības budžeta  izdevumiem. Komunālās 
saimniecības uzturēšanu un infrastruktūras attīstību pašvaldībā nodrošina pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”.

Pilsētas komunālās saimniecības uzturēšanai un infrastruktūras attīstībai 2017. gadā kopumā tika izlietoti                                            
19,02 milj.EUR. No tiem 76% jeb 14,52 milj.EUR novirzīti Ventspils pilsētas infrastruktūras attīstības programmas, t.sk. 
projektu ar piesaistīto finansējumu realizācijai, 19% jeb 3,50 milj.EUR - pilsētas uzturēšanas programmai, bet 5% jeb    
1,00 milj.EUR izlietoti iestādes „Komunālā pārvalde” darbības nodrošināšanai un pārējiem pasākumiem (skat. 16.att.).

Galvenie notikumi un realizētie projekti 2017.gadā:
2017.gadā veikti iekšpagalmu esošā labiekārtojuma pārbūves darbi P.Stradiņa ielā 17A, Celtnieku ielā 2A, Lielajā           
prospektā 72 un Jūras ielā 3A, veicot brauktuvju, ietvju atjaunošanu, auto stāvvietu izbūvi un apgaismojuma izbūvi, kā arī 
iekšpagalmu labiekārtošanu ar bērnu rotaļu laukumiem Inženieru ielā 73, 75, 77 un Celtnieku ielā 2A un āra trenažieru 
laukumu papildināšanu ar četriem jauniem trenažieriem Katoļu ielā 34A.
2017. gadā pieņemti 8 Ventspils pilsētas domes lēmumi par pašvaldības līdzfinansējumu daudzstāvu daudzdzīvokļu      
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai par kopējo summu 100 tūkst.EUR apmērā. Uzsākot darbu pie Ventspils 
pilsētas atkritumu apsaimniekošanas modernizācijas, iekšpagalmos Aleksandra ielā 9A, Lielajā prospektā 36A un Jūras 
ielā 3A esošo atkritumu konteineru novietņu vietā izvietoti pilnībā vai daļēji pazemē   iebūvēti atkritumu konteineri, kas ir 
pirmie šāda tipa konteineri Ventspils pilsētā.
Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā “Fantāzija” turpināta pakāpeniska rotaļu laukumu aprīkošana ar modernu, elastīgu, 
triecienabsorbējošu gumijas segumu, kā arī Bērnu pilsētiņā uz jaunizbūvētā gumijas seguma izvietotas papildus šūpoles 
bērniem ar īpašām vajadzībām un citas jaunas iekārtas. Bērnu pilsētiņā pie brīvdabas estrādes veikta arī soliņu nomaiņa, 
uzstādot jaunus soliņus, kas būs ērtāki, ar augstāku atzveltni un izturīgāki pret bojājumiem.
Pilnveidojot ielu infrastruktūru, izbūvēts jauns apvienotais gājēju un veloceliņš Talsu ielā no Dzintaru ielas līdz Tārgales 
ielai, sasaistot ar esošo veloceliņa tīklu, tādējādi nodrošinot veloceliņu visā Talsu ielas garumā. 

 KOMUNĀLĀ PĀRVALDE
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16.attēls

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa

Komunālās saimniecības 2017.gada budžeta izpilde    
pasākumu griezumā, milj.EUR



Pēc ventspilnieku  ierosinājuma veikta gājēju ietves Kuldīgas ielā no Raiņa ielas līdz ēkai Kuldīgas ielā 25A pārbūve, 
izbūvējot trīs pandusus vides pieejamības nodrošināšanai un ietves pielāgošanai  gan pārvietojoties ar bērnu                                      
ratiņiem, gan cilvēkiem riteņkrēslos. Lai uzlabotu satiksmes organizāciju un paaugstinātu satiksmes dalībnieku drošību, 
veikti apgaismojuma izbūves darbi Jāņciemā, Lidotāju ielā, Mazā priežu ielā un Reņķa dārzā, un apgaismotas astoņas 
gājēju pārejas Pāvila un Kuldīgas, Jūras un Aleksandra ielu krustojumos un Sarkanmuižas dambī.
Pašvaldība pilsētvides uzlabošanai veikusi arī Amatnieku laukuma labiekārtojuma pārbūves darbus, kāpņu atjaunošanu 
Zviedru valnī, soliņu un urnu nomaiņu pilsētas ielās un skvēros, Meža kapu labiekārtošanu, atjaunojot gājēju ceļu un 
ierīkojot jaunu ūdensvadu ar 15 ūdens ņemšanas brīvkrāniem, kā arī iegādājusies pārvietojamo sanmezglu sporta pasā-
kumu nodrošināšanai.
2017.gadā uzsākta vairāku apjomīgu investīciju projektu ar piesaistīto finansējumu realizācija:

2017. gadā pieņemti 8 Ventspils pilsētas domes lēmumi par pašvaldības līdzfinansējumu daudzstāvu daudzdzīvokļu      
mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai par kopējo summu 100 tūkst.EUR apmērā.
Pilsētas teritorijas uzturēšanai 2017. gadā izlietoti līdzekļi kopumā 3,50 milj.EUR apmērā. 17.attēlā atspoguļota pilsētas 
teritorijas uzturēšanas darbi pasākumu griezumā.
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1. Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecības darbi Lielajā laukumā 1,               
Ventspilī. Projekta īstenošana radīs priekšnosacījumus gan Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras       
attīstībai, lai nākotnē varētu nodrošināt kvalitatīvu izglītības iestādes mācību procesu, ganizglītības un kultūras 
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Ventspils pilsētā un Kurzemes reģionā.
2. “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī”, veicot Robežu un Mazās Kurzemes ielu pārbūvi, 
novēršot kvalitatīvas transporta infrastruktūras pārrāvumu Ventspils pilsētā un radot alternatīvu maršrutu 
tranzīta un kravas transportam, kā arī sasaistot tās ar TEN-T pamattīklā ietilpstošo valsts galveno autoceļu A10 
(Rīga–Ventspils).
3. “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā”, izveidojot Ventspils pilsētas virszemes notec-
es un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūru, lai pielāgotu klimata pārmaiņām plūdu risku skartās teri-
torijas pilsētā un nodrošinātu pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, t.sk., veicot Vidumupītes 
nogāžu un gultnes pārbūvi posmā no ietekas Ventā līdz Durbes ielai, izveidojot virszemes noteces sistēmu 
Žāžciemā, Vidumupītes savienošanu ar valsts nozīmes ūdensnoteku “Bāliņu grāvis”, lietusūdens kolektora                             
pārbūvi  Sarkanmuižas damja un Brīvības ielas krustojumā un lietusūdens kanalizācijas paralēlā kolektora 
izbūvi Sarkanmuižas dambī no Lauku ielas līdz Brīvības ielai.
4. “Dabas lieguma “Būšnieku ezera krasts” infrastruktūras pilnveidošana”, veicot veloceliņa izbūvi gar  
Būšnieku ezera krastu no laivu bāzes Staldzenes ielā līdz Talsu ielai, tādējādi turpinot jau 2016. gadā aizsākto 
darbu pie veloceliņa labiekārtošanas apkārt Bušnieku ezeram. Pēc projekta realizācijas pilsētas iedzīvotājiem 
un tās viesiem būs iespēja mērot velomaršrutu visapkārt Būšnieku ezeram. Tāpat projekta ietvaros paredzēts    
izbūvēt jaunu gājēju laipu ar novērošanas platformu ezera krasta purvainajā apvidū, tādējādi piesaistot gan  
aktīvās atpūtas piekritējus, gan ornitologus, kuriem būs iespēja vērot ezera krastu iecienījušos aizsargājamo  
putnu sugu pārstāvjus.



Vides aizsardzības pasākumu realizēšanai 2017. gadā izlietots finansējums 44 tūkst.EUR apmērā. Minētie līdzekļi izmanto-
ti: lielgabarīta atkritumu savākšanai, Ventspils pilsētas pludmales peldūdeņu kontrolei, vides izglītības pasākumu organ-
izēšanai Zilā karoga kustības ietvaros, vides stāvokļa laboratoriskajai kontrolei, atbalstam Ekoskolu darbībai, informatīvo 
materiālu izgatavošanai un izplatīšanai pilsētas iedzīvotājiem – 2017.gadā uzsākta  animācijas video izgatavošana par at-
kritumu apsaimniekošanas procesu, operatīvo meteoroloģisko datu iegādei, konsultācijām vides aizsardzības jautājumos.
2017.gadā trešo reizi tika organizēts konkurss „Videi draudzīgākais Ventspils uzņēmums”. Ventspils pilsētas domes 
gada atzinība vides jomā tika izveidota, lai veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī stimulētu videi draudzīgu                               
uzņēmējdarbību, kas vērsta uz nepārtrauktu uzlabojumu veikšanu ilgtspējīgas attīstības virzienā un videi draudzīgas 
uzņēmējdarbības tēla veidošanu Ventspils pilsētā.

Pašvaldības policijas pamatuzdevums ir sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība un nodrošināšana, operatīva               
rīcība jebkuru apdraudējumu gadījumā, iedzīvotāju izsaukumu apkalpošana, pilsētas saistošo noteikumu uzraudzība 
un kontrole, kā arī jaunradīto un labiekārtoto vides objektu apsekošana, uzraudzība, likumpārkāpēju aizturēšana un   
nodošana saukšanai pie atbildības. 2017. gadā Pašvaldības policijas darbībai izlietoti 1,93 milj.EUR. Pašvaldības policijā 
strādā 60 policisti, kuri nodrošina diennakts uzraudzību 3-4 patruļgrupās un spēj nodrošināt  iedzīvotāju izsaukumu 
apkalpošanu notikumu vietā vidēji 2 – 5 minūšu laikā. Savukārt pludmalē peldsezonas laikā uzraudzību veica 10 glābēji 
– ikdienā 5 glābēji.
Pašvaldības policija turpināja uzsākto administratīvo pārkāpumu sodu liberalizāciju, vēršot uzmanību uz                                                
pārkāpumu prevenciju un audzinoša rakstura metodēm attiecībā pret pārkāpējiem, kuri savu vainu apzinās. Pēdējo 
gadu laikā samazinājies par pārkāpumiem uzlikto naudas sodu un administratīvo pārkāpumu protokolu skaits. Arvien 
lietderīgāku nozīmi kārtības uzturēšanā dod videonovērošanas sistēmas ieviešana Ventspils pilsētā, kas ietaupa laika 
resursus patruļdarbā un dod iespēju nekavējoties novērst pārkāpumus.
Pašvaldības policija ir atbildīga par pilsētas pludmales glābšanas dienesta darba organizēšanu peldsezonas laikā.                  
Peldsezonā, t.i., laika periodā no 15.maija līdz 15.septembrim, atpūtnieku drošību uz ūdens papildus nodrošināja arī 
regulāra patrulēšana ar motorlaivu.

17.attēls

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa

Ventspils pilsētas uzturēšanas programmas izpilde pasā-
kumu griezumā 2017.gadā, milj.EUR

8.6. Vides aizsardzība

8.7. Sabiedriskā kārtība un drošība
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2017.gadā tika uzsākta Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda finansējuma atbalstītā projekta “Ventspils pilsē-
tas administratīvajā teritorijā esošo iekšējo un jūras piekrastes ūdens akvatorijas uzraudzības, aizsardzības un                                         
maluzvejniecības apkarošanas veicināšana” realizācija. Projekta ietvaros tiek izbūvēta laivu nolaišanas vieta Būšnieku 
ezera krastā pie laivu bāzes un Ventas upes krastā (Ābolu iela), kā arī veikta teritorijas labiekārtošana. Maluzvejniecības 
apkarošanai Pašvaldības policijai tiek veikta aprīkojuma iegāde – laiva ar aprīkojumu, termokameras un radiosakaru 
līdzekļi. Jaunā radiosakaru sistēma nodrošinās pilnu atbilstību Eiropas Savienības operatīvo dienestu radiosakaru stan-
dartiem, sistēmu varēs izmantot arī citas pašvaldības policijas, lai nodrošinātu saziņu starp operatīvajiem dienestiem gan 
valsts, gan pārrobežu mērogā. 

Ventspils pilsētas pašvaldība, izprotot to, ka valsts līdzekļu daudzums veselības aprūpei ir nepietiekams, ik gadu piešķir 
ievērojamu līdzfinansējumu kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai ventspilniekiem – 2017. gadā piešķirts                
finansējums 155 tūkst.EUR apmērā:
 • 113 tūkst.EUR medicīniskā aprīkojuma iegādei, t.sk. acu nodaļai iegādāts optiskās koherences tomogrāfs,  
     Hemodialīzes nodaļā iegādāta hemodialīzes iekārta, kā arī iegādāts pulsa oksimetrs un divi inhalatori.
 • 42 tūkst.EUR cilvēkresursu programmas realizācijai- stipendijām 9 dažādu specialitāšu rezidentiem.

Tūrisma nozares attīstības veicināšanas pasākumus Ventspilī nodrošina un īsteno Ventspils Tūrisma informācijas centrs, 
kura darbībai 2017.gadā izlietoti pašvaldības līdzekļi 245 tūkst.EUR apmērā.
Galvenie notikumi 2017.gadā
Apmeklētākie tūrisma objekti Ventspils pilsētā 2017. gadā ir bijuši Ūdens piedzīvojumu parks (211 701 apmeklētājs), 
Piedzīvojumu parks un „Lemberga hūte” (145 907 apmeklētāji), Piejūras brīvdabas muzejs (96 565 apmeklētāji), t.sk. 
Mazbānītis (64 690 apmeklētājs), Livonijas ordeņa pils (47 648 apmeklētāji), ekskursiju kuģītis „Hercogs Jēkabs” (47 400 
apmeklētāji), pludmales akvaparks (19 219 apmeklētāji).
Ventspils pilsētas drukāto informatīvo materiālu izdošana ar nolūku popularizēt Ventspils pilsētu un tās tūrisma piedāvā-
jumus, nodrošinot šo materiālu izplatīšanu tirdzniecības tīklā Ventspilī un Latvijā, kā arī bezmaksas izplatīšanu Ventspilī, 
Latvijā un ārvalstīs (tūrisma informācijas centros, tūrisma objektos, Latvijas vēstniecībās ārvalstīs, tūrisma firmās, tūrisma 
gadatirgos u.t.t.);
Ventspils pilsētas tūrisma iespēju popularizēšana plašsaziņas līdzekļos: laikrakstos, radio, televīzijā un internetā, pilsētas 
tūrisma mājas lapas www.visitventspils.com uzturēšana, aktualizēšana un administrēšana.
Ventspils pilsētas popularizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs – „BALTTOUR” Rīgā, „Tourest” Tallinā, „ITB” Berlīnē, 
„MATKA” Helsinkos, “Travel Market” Sanktpēterburgā, “Vakantiebeurs” Amsterdamā, “World Travel Show 2017”  Varšavā, 
“International Multidisciplinary GeoConference & EXPO 2017” Varnā (Bulgārija). Tūrisma informācijas centrs 2017.gadā 
piedalījās arī Zinātnes centra “AHHAA” informatīvās nedēļas pasākumā un Kurzemes Tūrisma asociācijas rīkotajā mācību 
pieredzes braucienā uz Poliju.
Ventspils 2017.gada Tūrisma avīzes izplatīšana Latvijas, Lietuvas un Igaunijas laikrakstos. Tūrisma uzņēmējdarbību un 
produktu attīstību veicinošu konkursu organizēšana – „Ventspils fotokonkurss 2017” un „Labākais izmitināšanas uzņē-
mums Ventspilī 2017. gadā”.

8.8. Veselības aprūpe 

8.9. Tūrisms
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Nolūkā sekmēt Ventspils pilsētas pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas                                                                                            
sabiedrībā un e-pārvaldē, veikt aktīvu darbību informācijas sabiedrības veidošanā un e-pārvaldes risinājumu ieviešanā 
vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, veidot, uzturēt un attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
infrastruktūru, pašvaldība ir izveidojusi iestādi „Ventspils Digitālais centrs”.

Ventspils Digitālā centra izdevumiem un pasākumiem 2017. gadā kopsummā izlietots finansējums 1,75 milj.EUR.
Galvenie notikumi 2017.gadā
Jau kopš 2003. gada Ventspils Digitālais centrs sniedz konsultācijas un tehnisko palīdzību IKT jautājumos Ventspils pilsē-
tas domei, pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta 
ietvaros Ventspils Digitālais centrs veic Bibliotekāru atbalsta centra funkcijas – tiek īstenota visu Latvijas 822 bibliotēku 
datoru atbalsta nodrošināšana. 2017. gadā atbalsta centrs apstrādāja vairāk nekā 1 100 pieteikumus.
Ventspils Digitālais centrs 2017. gadā turpināja veikt arī Ventspils pieaugušo izglītības centra funkcijas, apmācot iedzīvotā-
jus informācijas tehnoloģiju lietošanā un izstrādājot mācību materiālus. Apmācības notikušas gan latviešu, gan krievu 
valodā. Kursu beidzēji ir Ventspils pilsētas pašvaldības darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, uzņēmēji, cilvēki ar īpašām 
vajadzībām, pensionāri, bērni un jaunieši. Kopumā Ventspils Digitālajā centrā 2017. gadā dažādos izglītojošos pasāku-
mos apmācīti vairāk nekā 3 300 cilvēki. Iestāde organizēja apmācības un izglītojošus pasākumus par drošību internetā,              
e-parakstu, interaktīvu mācību materiālu un programmu pielietošanu mācību procesā, digitālo fotografēšanu, kā arī 
dažādām lietojumprogrammām. Ventspils Digitālais centrs palīdz arī pedagogiem apgūt inovatīvās prasmes un zināšanas, 
kas tiek piedāvātas skolēniem tehnoloģiju interešu izglītības nodarbībās, lai pedagogi sadarbībā ar skolēniem varētu 
organizēt mūsdienīgāku mācību procesu skolās. 
2017.gadā turpināta Ventspils pilsētas portāla tehniskā uzturēšana, kā arī turpināta interneta vietņu (mājas lapu) uz-
turēšana iestādēm un kapitālsabiedrībām. Kopumā Ventspils Digitālais centrs uztur vairāk nekā 180 dažādus Ventspils 
pilsētas pašvaldības institūciju darbībai nepieciešamos serverus.
2017. gadā tika turpināta Ventspils informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pilotprojektu programmas konkursa 
realizācija. Konkursa mērķis ir īstenot pārdomātus IKT nozares vajadzībām un tendencēm atbilstošus pasākumus, snied-
zot atbalstu IKT uzņēmumiem. 2017. gadā tika izsludinātas divas konkursa kārtas. Pirmajā kārtā tika atbalstīti 5 projekti, 
piešķirot pašvaldības finansējumu 58 tūkst.EUR apmērā. Pateicoties konkursa saņemtajam finansējumam, Ventspilī tika 
izveidota pirmā datorredzes laboratorija, kā arī tapa jauni produkti – interaktīvas grīdas spēles programmēšanas apgu-
vei, Ventspils SOS aplikācija, kā arī viedais logs – projekcijas ekrāns. Programmas otrajā kārtā tika atbalstīti 4 projekti, 
piešķirot pašvaldības finansējumu 55 tūkst.EUR. Atbalstu saņēma šādi projekti – ēku monitoringa un resursu attālinātas 
uzskaites – sadalīšanas projekts, Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta aplikācijas izstrāde, gāzu monitoringa sistēmas 
Ventspils pilsētā un brīvostā izveide un Ģeotelpisko datu publicēšanas platformas 4 dimensijās izstrāde. 

8.10. Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas

 VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS
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9. PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS UN BILANCE

10. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZMAIŅAS

11. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO UN ASOCIĒTO KAPITĀLSABIEDRĪBU  
      KAPITĀLOS

Informācija par Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo darbību 2017.gadā pieejama Ventspils pilsētas pašvaldības 
2017.gada konsolidētajā pārskatā, kas sagatavots saskaņā ar LR likumiem „Par grāmatvedību”, „Par budžetu un finanšu 
vadību” un LR Ministru kabineta normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē pašvaldību grāmatvedības uzskaiti un 
gada pārskatu sagatavošanas kārtību.
Minētais dokuments apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2018.gada 27.aprīļa lēmumu Nr. 57 „Par Ventspils pilsētas 
pašvaldības 2017.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu (2.pielikums (bez lēmuma pielikumiem)). Pārskatā kon-
solidēti 10 pašvaldības budžeta iestāžu gada pārskati.
Ventspils pilsētas pašvaldības 2017. gada konsolidēto pārskatu auditēja auditorfirma SIA „Ernst & Young Baltic”, kuru 
ziņojumā teikts, ka konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Ventspils pilsētas pašvaldības 
konsolidēto finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un 
konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī saskaņā ar 2013. gada 15. oktobra LR Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” (pievienots 4.pielikumā).
Publiskā pārskata 3.pielikumā pievienota Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance. Bet pilna Ventspils 
pilsētas pašvaldības 2017. gada konsolidētā pārskata versija elektroniskā veidā pieejama Valsts kases mājas lapā                                           
www.kase.gov.lv.

Ventspils pilsētas pašvaldība nekustamā īpašuma sastāvā uzskaita īpašumā un valdījumā esošo vai piekrītošo zemi zem 
ēkām un būvēm, atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi, visas īpašumā un valdījumā esošās ēkas un būves, ieskaitot 
aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir šo ēku un būvju neatņemama sastāvdaļa. Bilancē ir atspoguļota Ventspils pilsētas 
pašvaldībai piederošā un piekrītošā zeme ar kopējo zemes platību 2 539,7445 ha un kopējo vērtību 2017.gada 31.decem-
brī 58,18 milj.EUR (vērtība 2016.gada 31.decembrī 57,77 milj.EUR). Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā 
esošo ēku un būvju kopējā vērtība 2017.gada 31.decembrī veido 248,3 milj.EUR (2016.gada 31.decembrī 254,9 milj.
EUR).
Pašvaldība gada slēguma inventarizācijas procesā, salīdzinot uzskaites datus ar Valsts zemes dienesta datiem, ir secinājusi, 
ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz Ventspils pašvaldības vārda ir reģistrēti piekrastes ūdeņi 
27 820 200 m2 platībā (7,79 milj.EUR vērtībā uz 01.11.2017.). Tā kā šobrīd LR Zemes pārvaldības likums neparedz valdī-
jumā piešķirto piekrastes ūdeņu uzskaiti valdītāja grāmatvedībā, tad tikai normatīvā akta grozījuma gadījumā, pašvaldība 
atzīs šos aktīvus uzskaitē.

Ventspils pilsētas pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā virs 50 %) un asociēto 
(pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā no 20 % līdz 50 %) kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un norāda saskaņā ar pašu 
kapitāla metodi, par pamatu izmantojot kapitālsabiedrību 2017.gada auditētajos pārskatos norādītos pašu kapitāla datus. 
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Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās pēc pašu kapitāla metodes 2017.gada beigās sastāda 56,07 milj.EUR, kas ir par 
8% jeb 4,14 milj.EUR vairāk nekā 2016.gada beigās. Būtiskākais iemesls ieguldījumu vērtības pieaugumam ir saistīts ar 
uzņēmumu ienākuma nodokļa likumdošanas izmaiņām, kuras rezultātā būtiski izmainās atliktā nodokļa bāzes vērtības, jo 
saskaņā ar jaunā likuma nosacījumiem vairs nepastāv atšķirības pamatlīdzekļu finanšu un nodokļu lietojuma aprēķinā. 
Attiecīgi atliktā nodokļa saistības vai aktīvi, kas aprēķināti un atzīti iepriekšējos pārskata periodos, 2017. gada pārskatā ir 
reversēti tekošā gada peļņas  vai zaudējumu aprēķinā kā to nosaka Starptautiskais Grāmatvedības Standarts, izmaiņas 
nodokļu likumdošanā ir atspoguļojamas finanšu pārskatā tajā periodā, kurā šīs izmaiņas tika pieņemtas. Līdz ar to     
2017.gada peļņas/zaudējumu aprēķinā iekļaujami ieņēmumi vai izdevumi no atliktā nodokļa saistību norakstīšanas, kas           
attiecīgi uzlabo vai pasliktina kapitālsabiedrību 2017.gada darbības neto rezultātu.
Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā 2017.gadā ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma no radniecīgām                              
kapitālsabiedrībām kopā sastāda 146 tūkst.EUR, kas par 1% jeb 1,1 tūkst.EUR pārsniedz Ventspils pilsētas pašvaldības 
2017.gada budžetā plānoto. Tās ir radniecīgo kapitālsabiedrību 2017.gadā izmaksātās dividendes Ventspils pilsētas 
domei, kas ir atbilstoši šo kapitālsabiedrību 2017.gada dalībnieku sapulcēs un Ventspils pilsētas domē pieņemtajiem 
lēmumiem.

5.tabula

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Kapitāla pārvaldības nodaļa

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalība 
radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos (EUR)
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ietekme ietekme 

1 2 3 4 5 6 7 8

2 12 224 700 100,00% 12 224 700 14 904 528 100,00% 14 904 528

3
siltums"

9 369 927 100,00% 9 369 927 10 421 325 100,00% 10 421 325

4 4 666 637 100,00% 4 666 637 4 115 841 100,00% 4 115 841

5
reiss"

3 482 449 100,00% 3 482 449 3 936 244 100,00% 3 936 244

6 2 337 070 100,00% 2 337 070 2 533 283 100,00% 2 533 283

7 SIA "Ventspils lidosta"      1 861 456 100,00% 1 861 456 1 815 295 100,00% 1 815 295

8
tirgus" 

917 321 100,00% 917 321 944 788 100,00% 944 788

9
SIA "Kurzemes 

filharmonija"      
480 351 100,00% 480 351 500 493 100,00% 500 493

10 190 772 100,00% 190 772 219 803 100,00% 219 803

11 5 485 177 88,46% 4 852 133 6 220 131 88,46% 5 502 266

12
SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils"
19 707 200 52,68% 10 382 541 18 880 685 52,68% 9 947 100

13 SIA "Vats" 1 697 718 50,00% 848 893 1 759 981 50,00% 880 026

14 SIA "Venttests" 629 328 50,00% 314 664 686 693 50,00% 343 346

15 2 697 33,33% 899 4 046 33,33% 1 349

16 63 052 803 *** 51 929 813 66 943 136 *** 56 065 687

Npk

2016.gada 31.decembri 2017.gada 31.decembri



12. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS 

Pašvaldības kreditoru saistības uz 2017.gada 31.decembrī veido 16,12 milj.EUR, un salīdzinājumā ar 2017.gada           
1.janvāri to apjoms palielinājies par 4,20 milj.EUR. Palielinājumu veido saņemtie avansa maksājumi Eiropas savienības                     
līdzfinansētajos projektos, kā arī aizņemtie naudas līdzekļi no Valsts kases plānoto investīciju projektu sekmīgai un           
savlaicīgai realizācijai.

Pārskata periodā Ventspils pilsētas pašvaldība noslēgusi divus jaunus aizņēmuma līgumus – projekta “Inovāciju centra 
un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielas rajonā” tehniskā projekta izstrādei un projekta “Zema enerģijas 
patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī” realizācijai. 
2017.gada laikā pašvaldība izņēmusi aizņēmumu 3,05 milj.EUR, savukārt saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem, 
atdots aizņēmums Valsts kasei kopumā 1,69 milj.EUR apmērā. 
Pārskata periodā Ventspils pilsētas pašvaldība nav sniegusi galvojumus, savukārt saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, 
galvojumu samazinājums ir 641 tūkst.EUR apmērā. 5.pielikumā ir apkopota informācija par pašvaldības ņemtajiem un 
atdotajiem aizņēmumiem, kā arī par sniegtajiem galvojumiem.

12.1.Kreditoru saistības

12.2. Ventspils pilsētas pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

6.tabula

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

Ventspils pilsētas pašvaldības saistības (EUR)
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Konta Nr. Uz 2017.gada 
31.decembri

Uz 2017.gada 

1 2 3 4

5000 KREDITORI 16 118 251 11 913 814

5100 7 555 478 3 793 716

5110 4 785 982 3 484 897

5150 2 769 496 308 785

5190 34

5200-5900 8 562 773 8 120 098

5200 396 507 338 427

5300 777 795 728 953

5420 2 403 801 1 201 907

5600 21 469 17 305

5700 110 506 182 173

5800 28 625 7 697

5900 4 824 070 5 643 636  
  



13. PAŠVALDĪBAS VEIKTIE PĒTĪJUMI

2017. gadā pašvaldība veikusi publiski izmantojamus pētījumus par kopējo summu 10,5 tūkst. EUR. Informācija par pētī-
jumu mērķi, pētījuma veicēju un galvenajiem rezultātiem dota 7. tabulā. Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties klātienē 
Ventspils pilsētas domē.

Ventspils pilsētas attīstības plānošana ir balstīta uz diviem 2014. gada 19. decembrī apstiprinātājiem attīstības plānošanas 
dokumentiem – “Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” un “Ventspils pilsētas attīstības     
programma 2014.-2020. gadam”. “Ventspils pilsētas attīstības programma 2014.-2020. gadam” ir aktualizēta 2016. gada 
29. aprīlī.
Uzraudzības pārskats par Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanu 2016. gadā ir                     
sabiedrībai pieejams pašvaldības mājas lapā www.ventspils.lv. Pārskats par 2017. gada īstenošanu būs pieejams 
mājaslapā www.ventspils.lv 2018. gada 3. ceturksnī.

PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA

7.tabula

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa 

Ventspils pilsētas pašvaldības veiktie pētījumi 2017.gadā
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Nr.  
bez PVN, EUR 

  

1 2 3 4 5 

1. 

principi, ka
 

5 000 SIA “Eiroprojekts” 

 

2. 
 

 

2 529 

un vides 

“BIOR” 

 

3. 
bezdarba iemesli un priekšlikumi 

 

2 500 
Ventspils 
Augstskolas 

 

 

 
 

Nr.  
bez PVN, EUR 

  

1 2 3 4 5 

1. 

principi, ka
 

5 000 SIA “Eiroprojekts” 

 

2. 
 

 

2 529 

un vides 

“BIOR” 

 

3. 
bezdarba iemesli un priekšlikumi 

 

2 500 
Ventspils 
Augstskolas 

 

 

 
 



Ventspils pilsētas dome 2017. gada 19. oktobrī nolēma uzsākt Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030. gadam aktualizāciju, Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizāciju un Ventspils pilsētas 
attīstības programmas 2021.-2028.gadam izstrādi. 2018. gada laikā notiks sabiedrības iesaiste šo plānošanas dokumentu 
aktualizācijas un izstrādes procesos.
Informācijai – Ventspils pilsētas mājaslapā www.ventspils.lv sadaļā “Pārvalde > Publiskie dokumenti > Ilgtspējīgas             
attīstības stratēģija un programma” iedzīvotājiem un viesiem ir pieejami uzraudzības pārskati, sākot no 2011. gada.

Ventspils pilsētas dome 2016.gada 14.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.151 “Par Ventspils pilsētas                                                                                                            
dienvidrietumu  teritorijas daļas lokālplānojuma un saistošo noteikumu Nr.7 “Ventspils pilsētas dienvidrietumu teritorijas 
daļas lokāplānojuma  grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūvēs noteikumi” apstiprināšanu.
Ar Ventspils pilsētas domes 2017.gada 10.marta lēmumu Nr.32 “Par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu” ir uzsākta jauna Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde.  Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma 
sabiedriskās apspriešanas pirmais posms, kurā tika pieprasīti nosacījumi no institūcijām un saņemti rakstiski ierosinā-
jumi, priekšlikumi un ieteikumi no fiziskām un juridiskām personām notika no 2017.gada 27.marta līdz 24.aprīlim.
Plānošanas dokumenta izstrādes gaitā, dokumenta izstrādē iesaistītās valsts un pašvaldības institūcijas tika informētas 
par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu, pieprasīti nosacījumi un atzinumi par izstrādāto dokumenta redakciju, 
t.sk. nepieciešamā informācija. Iedzīvotāji tika informēti gan laikrakstā „Ventas Balss”, gan oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, gan Ventspils pilsētas portālā (http://www.ventspils.lv/) par plānošanas dokumenta uzsākšanu, 
par iepazīšanās iespējām, pašvaldības organizētajām publiskām apspriešanām, pieņemšanas laikiem un dokumentu            
apstiprināšanu.
2018.gada laikā paredzēta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata publiskā apspriešana.
Strādājot pie katra plānošanas dokumenta izstrādes, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pašvaldība               
nodrošina jebkuram interesentam iespēju iepazīties un piedalīties pilsētas attīstības plānošanas procesos.

Pārskatā ir ietverta informācija par projektiem, ko īstenoja un īsteno pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kā arī 
Ventspils Brīvostas pārvalde un 3 valsts dibinātas institūcijas – Ventspils Augstskola, Ventspils Tehnikums un Ventspils 
Mūzikas vidusskola. 

Pašvaldība aizvadītajos divos gados ir uzsākusi un līdz 2018. gada beigām plāno uzsākt pilsētas attīstībai būtisku projek-
tu īstenošanu par kopējo projekta finansējumu vairāk kā 200 milj.EUR t.sk. piesaistot Eiropas Savienības finansējumu     
128,9 milj.EUR (18.attēls)
Projekti tiek īstenoti saskaņā ar Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Ventspils pilsētas          
attīstības programmu 2014.-2020.gadam un šīs programmas ietvaros apstiprināto Investīciju plānu.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA

PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA INVESTĪCIJU PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ
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Efektīva cilvēkresursu pārvalde un tās attīstība ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem Ventspils pilsētas pašvaldībai 
nodoto autonomo un normatīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu kvalitatīvai izpildei, 
kā arī brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, kas rada Ventspils pilsētas labklājības pamatu. Ventspils pilsētas pašvaldības 
iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās Ventspils pilsētas dome ir kapitāla daļu turētājs, tiek īstenota cilvēkresursu             
pārvaldības sistēma, kas balstīta uz saskaņotiem cilvēkresursu vadības procesiem, sekmējot vienotas un caurskatāmas 
cilvēkresursu vadības politikas attīstību. 
Lai sekmētu nodarbinātības attīstību un veicinātu jaunu kvalificētu speciālistu piesaisti darbā uzņēmumos un iestādēs 
Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, 2017.gadā tika veikti grozījumi 2016.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.5 “Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo 
telpu”, kuros paplašināts speciālistu loks, kas var pretendēt uz palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu. Turpmāk 
tie varēs būt arī komersanti, kas nodarbināti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā un apstrādes rūpniecībā – 
kokapstrādē, mašīnbūvē, metālapstrādē, elektronikā, plastmasas izstrādājumu ražošanā. 
2017.gadā, atbilstoši veiktajiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības           
likumā, kā arī Ministru kabineta 2015.gada 24.novembrī izdotajos noteikumos Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša 
darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, tika palielināta 
minimālā mēneša darba alga no 370 EUR līdz 380 EUR. Savukārt, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta septīto daļu, kas nosaka, ka amatpersonām (darbiniekiem) normatīvajos aktos 
noteikto atlīdzību pārskata, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī, minimālā atlīdzība pašvaldībā tika paaugstināta līdz   
396 EUR.
Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs 2017.gadā bija apstiprinātas 1 491,93 amatu vienības, no kurām 610,91 
bija pedagoģiskās likmes. 19.attēlā redzams amatu sadalījums amatu grupās: vadītāji – augsta līmeņa teorētiskā un prak-
tiskā sagatavotība dod iespēju izvirzīt ļoti sarežģītus un nestandarta mērķus, koordinējot un kontrolējot to sasniegšanu; 
speciālisti – profesionālā kvalifikācija un individuālās prasmes dod iespēju izpildīt izvirzīto mērķu sekmīgu sasniegšanu; 
tehniskie darbinieki – zināšanu līmenis un pieredze ļauj veikt vienkāršotus un tehniskus uzdevumus.
 

PERSONĀLS, VEIKTIE PASĀKUMI PERSONĀLA VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI
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Atkritumu apsaimniekošana 9.2

18.attēls

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Attīstības pārvalde

“Nozīmīgākajiem pašvaldības investīciju projektiem  piesaistītais 
ES finansējums 2014.-2020.g. plānošanas periodā”, milj.EUR



2017.gadā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs faktiski tika nodarbinātas vidēji 1 597 personas, no kurām 84% 
bija sievietes, bet 16% vīrieši.
20.attēlā atspoguļots Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla sadalījums pēc vecuma un dzimuma uz 
2017.gada 31.decembri :
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19.attēls

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa

Amatu vienību sadalījums Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta 
iestādēs 2017.gadā. 

20.attēls

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļa

Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu personāla 
sadalījums pēc vecuma un dzimuma uz 2017.gada 31.decembri



Aptuveni 54% no kopējā Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nodarbināto sieviešu skaita, ir vecumā no 45 
gadiem līdz 64 gadiem, savukārt aptuveni 45% no kopējā nodarbināto vīriešu skaita ir vecumā no 25 gadiem līdz 44 
gadiem. 
Pilsētvidei, ekonomikai un sabiedrībai izvirzīto rīcības virzienu augstās kvalitātes veikuma pamatā ir kompetenta un            
lietpratīga personāla līdzdarbība. Ventspils pilsētas pašvaldībā īpaša uzmanība tiek pievērsta cilvēkkapitāla individuālajai 
kvalifikācijai un prasmēm.
21.attēlā atspoguļots Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu cilvēkresursu sadalījums pēc izglītības uz 2017.
gada 31.decembri. Kā redzams augstāk atspoguļotajā attēlā, 1 021 personām, tas ir 64 %, no kopējā Ventspils pilsētas 
pašvaldības budžeta iestādēs nodarbināto personu skaita, ir augstākā izglītība. Aptuveni 36% no kopējā cilvēkresursu 
skaita ir ieguvuši bakalaura grādu un otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, savukārt 25% ir ieguvuši maģistra grādu.

Ventspils pilsētas pašvaldībā 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu pieaudzis nodarbināto personu skaits ar otrā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību un ar maģistra grādu.
Ventspils pilsētas pašvaldība ik gadu dod iespēju arī studentiem, prakses ietvaros, iegūt profesionālo pieredzi un                 
attīstīt individuālās prasmes diferencētās profesionālās darbības jomās. Potenciālā personāla apzināšana un ieguldījums 
tā profesionālajā izaugsmē, rada priekšnosacījumus nozares speciālistu piesaistei nākotnē darbam Ventspils pilsētas 
pašvaldībā. 
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Ventspils pilsētas pašvaldībā kvalitatīvas cilvēkresursu atlases nolūkā tiek izmantota gan iekšējā, gan ārējā cilvēkresursu 
atlase, izvirzot prasības, kas balstītas uz amata kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem.
Darba tiesiskās attiecības 2017.gadā pavisam kopā tika uzsāktas ar 279 personām. No tām ar 165 personām tika             
slēgti darba līgumi uz noteiktu laiku, kas saistīts ar pastāvīgo darbinieku aizvietošanu bērna kopšanas atvaļinājuma lai-
kā, ar pastāvīgo darbinieku aizvietošanu darbnespējas laikā, sezonas rakstura darbiem u.c.. Savukārt, ar 114 personām 
tika noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku, kas galvenokārt saistīts ar vakanču izveidošanos uz iepriekšējo darba                               
tiesisko  attiecību izbeigšanas pamata. Ar 259 personām 2017.gadā Ventspils pilsētas pašvaldība izbeigusi darba tiesiskās 
attiecības. 122 personām beidzās darba līgumu uz noteiktu laiku termiņš, kas saistīts ar pastāvīgo darbinieku atgriešanos 
no bērna kopšanas atvaļinājumiem, sezonas rakstura darbiem u.c.. Savukārt, ar 137 personām darba tiesiskās attiecības 
tika izbeigtas, galvenokārt, pamatojoties uz darbinieku uzteikumiem pēc pašu vēlēšanās un pensijas vecuma iestāšanos. 

Ventspils pilsētas domei ir svarīgi, lai ventspilnieki saņemtu skaidru un saprotamu informāciju par pašvaldības darbu, kā 
arī, lai visiem ventspilniekiem būtu iespēja piedalīties savas pilsētas veidošanā un lēmumu pieņemšanā.
Lai iedzīvotāji saņemtu izvērstu un daudzpusīgu informāciju par pašvaldības darbu, tās aktualitātēm,                                                             
problēmjautājumiem, gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldība un tās struktūrvienības regulāri informē 
iedzīvotājus ar plašsaziņas līdzekļu, interneta un sociālo mediju starpniecību, kā arī tieši kontaktējas, risinot iedzīvotājiem 
aktuālus jautājumus.

Ventspils internetā 
Portālā www.ventspils.lv iedzīvotāji var iegūt informāciju par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, darbu un aktu-
alitātēm, sniegt priekšlikumus pilsētvides uzlabošanai, uzdot jautājumus un saņemt atbildes, tiešraidē vērot lēmumu 
pieņemšanu domes komisiju sēdēs, kā arī apskatīt foto un video. 
Ventspils pilsētas iedzīvotāju un viesu ērtībai un vajadzībām ir izveidota mūsdienīga dizaina mājaslapa – Ventspils virtuālā 
vēstniecība www.visitventspils.com, kas piedāvā informāciju par Ventspils tūrisma objektiem, ēdināšanas uzņēmumiem, 
naktsmītnēm un pasākumiem 8 valodās, kā arī sniedz iespēju plānot ceļojumu, dalīties iespaidos par Ventspili un pelnīt 
Ventspils naudu – ventus, kurus izmantojot, iespējams iegūt būtiskas atlaides, apmeklējot 46 tūrisma objektus Ventspilī. 
Paplašinot ventu bankas lietošanas un pelnīšanas iespējas, 2017.gadā tika papildināta ar jaunām virtuālām spēlēm - 
“Ražots Ventspilī”,  jaunu foto galeriju “Ventspils mirdz!” un 2 puzlēm “Valsts svētki Ventspilī” un “Saules ceļš”.
Pašvaldība un tās struktūrvienības aktīvi sazinās ar ventspilniekiem un pilsētas viesiem arī sociālajos portālos www.drau-
giem.lv, www.twitter.com, www.facebook.com, www.instagram.com, kā arī portālā www.ventasbalss.lv.

Iedzīvotāju informēšana 
Pašvaldība un pašvaldības struktūrvienības regulāri un daudzveidīgi informē iedzīvotājus par savu darbu ar plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību, lai ikviens ventspilnieks uzzinātu par pilsētā notiekošo. Regulāri tiek organizētas informācijas dienas 
un sabiedriskās apspriešanas.
Pašvaldības saikni ar iedzīvotājiem palīdz uzturēt Iedzīvotāju informācijas centrs Pārventas bibliotēkā, kas ik gadu apkalpo 
ap 7 000 ventspilnieku. 
Ventspilnieki jau pieraduši, ka informāciju par aktualitātēm pilsētā var uzzināt interaktīvajos ekrānos, kas izvietoti 31 
iedzīvotājiem ērti pieejamās vietā.
Lai iedzīvotāji varētu gūt priekšstatu par lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī varētu ērti sekot līdzi pieņemtajiem             
lēmumiem un aktualitātēm, Pilsētas attīstības komisijas sēdes un Ekonomikas un budžeta komisijas sēdes tiek pārraidītas 
tiešraidē portālā www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv. 2017. gadā tiešraidē pārraidītas 92 sēdes.

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
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Portālā ventspils.lv sadaļā Domes sēdes lēmumi, papildus lēmumiem pieejami visu Domes sēžu audio ieraksti.
Izvērtējot pasākuma saturu, nozīmību un iedzīvotāju ieinteresētību, tiešraidē portālā www.ventspils.lv un                                                          
www.ventasbalss.lv tiek pārraidītas arī dažādas tikšanās, prezentācijas, konferences, svētku koncerti u.tml. 
Regulāri vairākas reizes mēnesī Ventspils pilsētas domē tiek rīkotas preses konferences, kurās par būtiskākajām 
pašvaldības darba aktualitātēm un risināmajiem jautājumiem informē domes vadība. 2017.gadā notikušas 50 preses 
konferences.
Katra pašvaldības struktūrvienība regulāri sniedz informāciju par savu darbu kā vietējiem, tā reģionālajiem un                            
nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Pašvaldības darbs regulāri tiek atspoguļots Kurzemes televīzijas veidotajos sižetos, 
kā arī reģionālajā laikrakstā „Ventas Balss”. 
Ventspils pilsētas domes vadība, pašvaldības struktūrvienību vadītāji un speciālisti regulāri snieguši intervijas un                        
informāciju ziņu aģentūrām, lielākajiem Latvijas nacionālajiem laikrakstiem, radio un televīzijai, kā arī vietējiem plašsaziņas 
līdzekļiem un vairākiem ārvalstu medijiem. 

Atgriezeniskā saite ar iedzīvotājiem un sabiedrības viedokļa izzināšana 
Ventspils pilsētā darbojas vairāki mehānismi atgriezeniskās saites veidošanai ar iedzīvotājiem, ar kuru palīdzību      
iedzīvotāji var iesniegt savus priekšlikumus vai sūdzības, kā arī uzdot jautājumus pašvaldības speciālistiem.
Tieši ventspilnieki vislabāk redz, ko pilsētā nepieciešams pilnveidot, tādēļ Ventspils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus 
iesniegt priekšlikumus, aktīvi uzdot jautājumus un saņemt oficiālas atbildes sev ērtākajā veidā:
 • zvanot uz «karsto tālruni» 63601119; 
 • rakstot portālos www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv;
 • sazinoties sociālajos tīklos;
 • ievietojot iesniegumu kādā no 40 šim mērķim pilsētā izvietotajām  pastkastēm;
 • ar laikraksta «Ventas Balss» starpniecību;
 • ierodoties attiecīgajā iestādē personīgi;
 • rakstot oficiālu iesniegumu.
Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, Ventspils pilsētas domes vadība un amatpersonas sniedz arī tiešraidēs vietējā                 
televīzijā, kabeļtelevīzijā un internetā, kā arī videoatbilžu sesijās portālā www.ventspils.lv.
Kopumā 2017.gadā laikā atbildēts uz vairāk nekā 3,5 tūkst. iedzīvotāju komentāriem un jautājumiem.

Regulāri tiek organizētas stundu ilgas tiešraides portālā www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv, kā arī vietējā kabeļtel-
evīzijas tīkla informatīvajā kanālā, kuru laikā domes vadība atbild uz iedzīvotāju jautājumiem par konkrētās tiešraides 
tēmu – veselības, sporta, kultūras, sociālajiem, infrastruktūras u.c. jautājumiem. 2017.gadā notikušas 34 šādas tiešraides.
Regulāri vairākas reizes mēnesī Ventspils pilsētas domē tiek rīkotas video jautājumu sesijas „Atbildes uz iedzīvotāju jautā-
jumiem”, kurās domes vadība atbild uz jautājumiem par iedzīvotājiem interesējošām tēmām, kā arī komentē iedzīvotāju 
ierosinājumus un ieteikumus, kopumā notikušas 35 video jautājumu sesijas.
Ventspils pilsētas pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības regulāri veic iedzīvotāju apmierinātības, attieksmes un 
viedokļa pētījumus. Katra pētījuma dati tiek rūpīgi analizēti un ņemti vērā turpmākajā darbā. 
Ventspils portālā www.ventspils.lv un citos vietējos plašsaziņas līdzekļos regulāri tiek izsludinātas iedzīvotāju aptaujas 
par pilsētai nozīmīgiem jautājumiem. Iedzīvotāju iesniegtie viedokļi tiek apkopoti un ņemti vērā lēmumu pieņemšanas 
procesā. 
Iedzīvotāji tiek aicināti arī izteikt ierosinājumus komentāros pie ziņām gan portālā www.ventspils.lv, gan www.ventas-
balss.lv. Šo iespēju iedzīvotāji arī aktīvi izmanto.
2017.gadā pēc iedzīvotāju ierosinājuma veikti dažādi pilsētvides uzlabojumi infrastruktūras jomā - izgaismotas gājēju 
pārejas Jūras – Aleksandra ielu krustojumā, Kuldīgas ielas – Pāvila ielas, Sarkanmuižas dambī u.c. Pēc Pārventas Celt-
nieku ielas 2A iedzīvotāju ierosinājumiem, iekšpagalmā uzstādītas papildus rotaļu iekārtas bērniem, zem rotaļu iekārtas 
ieklāts triecienabsorbējošais gumijas segums.
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Iedzīvotāji aktīvi tika iesaistīti “Mazulim draudzīga pilsēta”’ programmas īstenošanā, tās ietvaros pilsētas centrā gar      
Kuldīgas ielu 23 tika pārbūvēti pandusi gājēju ietvei.
Ik nedēļu noteiktos laikos iespējams pieteikties uz iedzīvotāju pieņemšanu pie pašvaldības vadības. 

Ventspils pilsētas pašvaldības sadarbība ar nevalstisko sektoru 
Ventspilī darbojas dažādas nevalstiskas organizācijas – nodibinājumi un biedrības. Uz 2017.gadu Ventspils pilsētā tika 
reģistrētas 289 aktīvas biedrības un nodibinājumi, piemēram biedrība „Bērnu un pusaudžu atbalsta centrs „Nāc līdzi!””, 
pensionāru biedrība „Ventspils liedags”, nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām 
„Cimdiņš” u.c.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā un citos normatīvajos 
aktos doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju intereses. Rūpējoties par iedzīvotāju vajadzību un interešu apmierināšanu, tai skaitā sociālajā sfērā, kultūras 
un izglītības jomā Ventspils pilsētas pašvaldība par vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi sadarbību ar nevalstisko 
sektoru. Pašvaldība novērtē sabiedriskā labuma organizāciju nozīmīgo lomu un veiksmīgo sadarbību ar pilsētas 
iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā. Sadarbībā ar nodibinājumiem un biedrībām iesaistās attiecīgās jomas 
pašvaldības un pašvaldības struktūrvienību speciālisti.

Informācijas pieejamība nevalstiskajām organizācijām un sabiedrības pārstāvju tieša iesaiste 
pašvaldības darbā 
Lai sekmētu sadarbību starp biedrībām un Ventspils pilsētas pašvaldību, ikdienas darbā tiek izpildīti divi nosacījumi: 
pirmkārt, informācijas pieejamība un, otrkārt, sabiedrības pārstāvju tieša iesaiste. Nevalstisko organizāciju (NVO) 
pārstāvji tieši iesaistās pašvaldības darbā, strādājot domes izveidotajās komisijās un darba grupās, kurās pirms lēmu-
mu pieņemšanas domes sēdēs tiek izskatīti visi būtiskākie pašvaldības darba jautājumi, kā arī iesniedzot priekšlikumus 
pašvaldībai, piedaloties NVO un pašvaldības kopīgi organizētās tikšanās reizēs ar biedrību, nodibinājumu un sabiedrisko 
organizāciju pārstāvjiem. 

Finansiāls atbalsts nevalstiskajām organizācijām 
Pašvaldība katru gadu finansiāli atbalsta to nevalstisko organizāciju darbību, kas Ventspils iedzīvotāju labā veic nozīmīgu 
darbu un sniedz atbalstu kādai no sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Šim mērķim katru gadu tiek iedalīts              
finansējums Sociālā dienesta budžetā, un tas paredzēts biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai – telpu īrei, 
komunālo pakalpojumu segšanai, sakaru pakalpojumu nodrošināšanai utt. 
Ventspils pilsētas pašvaldība katru gadu finansiāli atbalsta arī mazākumtautību kultūras biedrības un to organizēto      
pasākumu norisi Ventspilī. 
Ik gadu tiek organizēts Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkurss, Kultūras                                 
projektu finansēšanas konkurss, Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas                
projektu finansēšanas konkurss un Sporta projektu finansēšanas konkurss, kuru ietveros iespējams saņemt pašvaldības                           
finansējumu nevalstiskā sektora iniciatīvas īstenošanai. 
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22.attēlsVentspils pilsētas attīstības mērķi

Saskaņā ar Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un Ventspils pilsētas attīstības programmu 
2014.-2020.gadam Ventspils pilsētas pašvaldības virsmērķis ir iedzīvotāju skaita palielināšanās pilsētā. Ventspils pilsētas 
pašvaldība ir izvirzījusi ilgtermiņa attīstības mērķus – nākotnē vēlamo situāciju, uz kuru ar mērķtiecīgu darbību virzīties: 
izglītota, radoša, aktīva, veselīga, ģimeniska un pārtikusi sabiedrība, augoša daudznozaru sabalansēta ekonomika ar        
attīstītu globālā transporta sistēmā integrētu brīvostu, ērta, droša, pievilcīga un vidi saudzējoša dzīves un darba telpa. 
Tiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai sasniegtu katru no pašvaldības izvirzītajiem mērķiem.

Viens no pašvaldības būtiskākajiem uzdevumiem 2018.gadā ir investīciju projektu realizācijas uzsākšana un                       
turpināšana pašvaldības infrastruktūras pilnveidē, aptverot pilsētas attīstībai būtiskas jomas - izglītības iestāžu                                      
renovāciju un labiekārtošanu, sporta bāžu modernizāciju, investīcijas sociālajā jomā, ūdensapgādes sistēmas attīstību, 
jaunu ražošanas ēku izveidi, pilsētvides attīstību un citas jomas. 
Pašvaldības būtiskākie uzdevumi 2018.gadā: 
Pilsētvides attīstības jomā: 
2014.- 2020.gada plānošanas periodā Ventspils pilsētas pašvaldība plāno realizēt vairākus apjomīgus investīciju                      
projektus ar piesaistīto finansējumu. Viens no būtiskākajiem – Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles            
funkciju būvniecība un iebūvēto koncertērģeļu izbūve un uzstādīšana. Kā citus nozīmīgus investīciju projektus Ventspils 
pilsētas attīstībai, ko plānots uzsākt vai turpināt 2018.gadā, var minēt: “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam 
Ventspilī”, “Infrastruktūras izveide komercdarbības attīstībai Pils ielā 45, Ventspilī” un “Dabas lieguma “Būšnieku ezera 
krasts” infrastruktūras pilnveidošana”.
2018.gadā plānots pabeigt būvprojekta izstrādi projekta “Daudzfunkcionālā inovāciju centra jaunbūve, revitalizējot de-
gradētu teritoriju Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” īstenošanai. Projekta ietvaros nākotnē plānots uzbūvēt Daudzfunkcionālu 
inovāciju centru, kura uzdevumi būtu veicināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni, tehnoloģijām un ražošanu, ietekmēt 
karjeras izvēli par labu IT un inženierzinātnēm, izveidot vienu no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Kurzemes reģionā 
un veidot apmeklētājiem aktīvas un dinamiskas aktivitātes. 
2018.gadā plānots turpināt labiekārtošanas darbus Celtnieku ielas 2A iekšpagalmā, lai minētā kvartāla iedzīvotājiem būtu 
pieejamas papildu auto stāvvietas, jauna brauktuve un ietves.

47

 



Kopš 2015.gada Bērnu pilsētiņā J.Poruka ielā 2, Ventspilī un bērnu parkā “Fantāzija” Talsu ielā 61, Ventspilī                                              
pakāpeniski ar modernu, elastīgu, triecienabsorbējošu gumijas segumu tiek aprīkotas rotaļu iekārtas. 2018.gadā Bērnu 
pilsētiņā  J.Poruka ielā 2 plānots ieklāt gumijas segumu 1662 m2 platībā, līdz ar to šos labiekārtošanas darbus pabeidzot 
un gumijas segums būtu zem visām rotaļu iekārtām.
Izglītības nozarē: 
Kā viens no būtiskākajiem uzdevumiem 2018.gadā minama projekta “Izglītības iestāžu mācību vides                                                                                 
infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” realizācijas turpināšana. Projekta ietvaros 2018.
gadā Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, Ventspils 1.pamatskolā,  Ventspils 4.vidusskolā, Ventspils Pārventas pamatskolā un 
Ventspils 6.vidusskolā plānoti 47 mācību telpu remonti, kā arī 5 jaunu mācību telpu izveide (no tām 3 paredzētas matemā-
tikas un dabaszinātņu apgūšanai), tehnoloģiski uzlabojot to infrastruktūru un aprīkojot tās ar jaunām ergonomiskām mē-
belēm. Mācību procesa uzlabošanai plānots iegādāties arī IKT aprīkojumu – vairāk kā 100 datorus, 5 interaktīvās tāfeles 
un 33 multimediju projektorus. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot Ventspils 2.vidusskolas sporta zāli, kā arī Ventspils 
6.vidusskolas bibliotēkas un lasītavas telpas. 
Pašvaldība plāno turpināt jau iesāktos darbus citās izglītības iestādēs. Piemēram, 2018.gadā paredzēts  pabeigt 2016.
gadā uzsākto 1.pamatskolas teritorijas labiekārtošanas projektu. Paredzēts veikt skolas teritorijas labiekārtojuma 2. un 
3.kārtu – sakārtot sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, veikt apgaismojuma izbūvi gājēju celiņiem, gājēju 
celiņiem ieklāt bruģakmens segumu, atjaunot ieejas mezglus, uzstādīt soliņu, urnas un velosipēdu turētājus, izbūvēt 
sporta zonu, veikt teritorijas apzaļumošanu, izbūvēt jaunu žogu un vārtus. Papildus minētajiem darbiem no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem plānoti ieguldījumi vairāk nekā 500 tūkst.EUR pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ēku sakārtošanai.
Sporta nozarē:
2018.gadā plānotas apjomīgas investīcijas vairāk nekā 3 milj.EUR apmērā sporta infrastruktūras attīstībā un modernizāci-
jā, tādējādi nodrošinot nozīmīgu valsts un Eiropas līmeņa sacensību norisi, kā arī starptautiskiem standartiem atbilstošu 
treniņu procesu un aktīvās atpūtas iespējas. Kā būtiskākie darbi būtu minami BMX ziemas treniņu bāzes būvniecība, 
būvprojekta izstrādes uzsākšana jaunam peldbaseinam ar 50 metrus gariem celiņiem, kā arī esošo sporta bāžu labiekār-
tošana un inventāra iegāde.
Nolūkā popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā katru gadu, arī 2018.gadā plānots pašvaldības finansējums vairāk 
nekā 900 tūkst.EUR apmērā bērnu un jauniešu nodarbībām basketbolā, futbolā, volejbolā, hokejā, svarbumbu celšanā, 
motosportā, kērlingā, triatlonā, boksā, kikboksā, taekvondo, sporta dejās, pludmales volejbolā, virves vilkšanā, tenisā, loka 
šaušanā, daiļslidošanā, kā arī sporta nodarbībām Ventspils Augstskolas studentiem un Ventspils Tehnikuma audzēkņiem, 
svarcelšanas un vieglatlētikas atbalstu programmām. 
 

Veselības un sociālajā jomā:
2018. gadā plānots saglabāt visus iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidus, taču tiek                                       
mainīti     nosacījumi pabalstam sakarā ar bērna piedzimšanu, kas atceļ prasību vismaz 12 mēnešus bērnu vecākiem būt     
deklarētiem Ventspils pilsētā.
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu plānots turpināt ārstniecības personāla cilvēkresursu atbalsta programmu, nodrošinot 
stipendijas kopumā 12 rezidentiem, kā arī nodrošinot ārstiem dzīvojamās telpas.
2018.gadā paredzēta 2017.gada nogalē atbalstītā projekta “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes 
infrastruktūras attīstība” realizācija. Projekta ietvaros plānota Ventspils slimnīcas Laboratorijas un Uzņemšanas nodaļas 
paplašināšana un pārbūve, Operāciju bloka pārbūve un modernizācija, vairāku slimnīcas nodaļu atjaunošana. Paredzēts 
arī ievērojami paplašināt Rehabilitācijas nodaļu un attīstīt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, it īpaši dienas      
stacionārā. Projekta ietvaros plānota arī diagnostisko izmeklējumu veikšanai, operāciju nodrošināšanai nepieciešamo 
iekārtu nomaiņa un jaunu iekārtu iegāde. 
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Kultūras nozarē:
Kultūras jomā 2018.gads iezīmējas ar Latvijas simtgadei veltītu pasākumu realizāciju, kā arī ar Ventspils amatiermākslas 
kolektīvu dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, kas notiks no 2018.gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam. Kā 
viens no būtiskākajiem investīciju objektiem, kura realizācija jau ir uzsākta un 2018.gadā tiks turpināta, ir valsts  Ventspils 
Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecības projekts. Projekta ietvaros plānots veikt jaunas Mūzikas viduss-
kolas ēkas būvdarbus Lielajā laukumā 1, Ventspilī un iebūvēto koncertērģeļu izbūvi un uzstādīšanu. Projekta sekmīgas 
īstenošanas rezultātā  uz jaunām telpām pārcelsies visi 500 audzēkņi un 100 pedagogi.
Ventspils muzejam kā viens no prioritārajiem attīstības virzieniem 2018.gadā plānots darbs pie projekta “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” realizācijas, kura 
ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu, daudzfunkcionālu Piejūras brīvdabas muzeja ēku un pilnveidot muzeja ekspozīciju, kā 
arī izveidot publisko infrastruktūru Ventspilī, Dienvidrietumu rajona dabas teritorijā.
Papildus Ventspils muzejs 2018.gadā plāno pabeigt projekta “Zvejas kuģa “Grots” atjaunošana un eksponēšana                 
pilsētvidē” realizāciju, kā arī plānots īstenot projektu “Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku priekšmetu           
atjaunošana un ekspozīcijas izveide Piejūras brīvdabas muzejā”. 2018.gadā Ventspils muzejs paredzējis uzsākt darbu pie 
laivu nojumju būvniecības projekta.
Ventspils bibliotēka turpina darbu, lai vecpilsētā – Akmeņu ielā 3 – izveidotu Bērnu bibliotēku – aktivitāšu un interešu 
centru pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem. Tāpat tiek strādāts, lai bibliotēka, kas vienlaikus būtu arī daudzfunk-
cionāls pakalpojumu centrs, taptu Gāliņciemā.
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PIELIKUMI



Nr.p.k.
2016.gada izpilde 

EUR

2017.gada izpilde 

EUR

1 2 3 4 5
1 54 993 934 57 937 881 71 175 032

2 35 163 291 33 863 231 32 964 525

3 31 382 131 33 359 703 32 430 406
4 27 214 981 28 787 896 27 504 689
5 3 955 041 4 359 573 4 650 893
6 212 109 212 234 274 824
7 3 781 160 503 528 534 119
8 3 242 826 154 338 151 943
9 54 938 59 068 57 500
10 Naudas sodi un sankcijas 46 091 47 164 45 600
11 437 305 242 958 279 076
12 2 768 416 2 847 060 2 943 573
13 14 175 080 16 179 564 31 819 326

14 429 526 12 872 84 804

15 13 186 084 15 587 146 31 131 998
16 559 470 579 546 602 524

17 2 832 667 2 523 007 2 529 908

18 9 874 5 607 3 157

19 877 291 877 291 902 787

20 73 465 118 959 140 300

21 227 523 226 837 233 900

22 4.5. Dabas resursu nodoklis 162 824 172 081 160 929
23 4.6. Ostas maksa 1 481 042 1 121 412 1 086 900
24 647 820 1 935
25 54 480 2 525 019 917 700

26 50 715 083 64 615 009 77 625 401

27 4 625 316 4 632 935 3 902 656
28 2 368 834 2 058 006 1 065 100
29 1 929 959 2 198 676 2 329 395
30 5 606 982 3 666 080 7 492 412
31 68 917 90 030 138 799
32 9 813 657 20 297 111 24 010 080
33 171 164 198 088 140 694
34 8 000 732 9 432 355 12 571 433
35 16 561 985 19 942 595 22 197 703
36 3 936 371 4 157 139 4 842 229

37 50 715 083 64 615 009 77 625 401

38 18 691 628 20 638 732 22 310 782
39 Preces un pakalpojumi 14 266 670 12 805 888 18 277 017
40 5 556 833 6 629 402 7 100 006
41 3 349 565 10 433
42 6 864 236 19 533 106 24 593 009
43 2 092 761 2 065 488 2 321 678
44 3 239 606 2 941 828 2 302 357
45 710 119

46 1 158 027 -1 379 447 -1 319 693

47 11 437 969 14 558 793 9 261 112
48 14 558 793 9 261 112 4 130 436  

 1.pielikums.
Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētais kopbudžets 2016., 

2017.gadā un 2018.gada plāns
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Ventspils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2016. , 2017.

gadā un 2018.gada plāns 

Nr.p.k.
2016.gada izpilde 

EUR

2017.gada izpilde 

EUR
EUR

1 3 4 5
1 52 106 787 52 889 855 67 727 424

2 35 163 291 33 863 231 32 964 525

3 31 382 131 33 359 703 32 430 406
4 27 214 981 28 787 896 27 504 689
5 3 955 041 4 359 573 4 650 893
6 212 109 212 234 274 824
7 3 781 160 503 528 534 119
8 3 242 826 154 338 151 943
9 54 938 59 068 57 500

10 46 091 47 164 45 600
11 437 305 242 958 279 076
12 2 768 416 2 847 060 2 943 573

13 14 175 080 16 179 564 31 819 326

14 429 526 12 872 84 804

15 13 186 084 15 587 146 31 131 998
16 559 470 579 546 602 524
17 48 197 429 60 859 224 72 375 797
18 4 625 316 4 632 935 3 902 656
19 2 368 834 2 058 006 1 065 100
20 1 863 945 2 029 525 2 086 940
21 5 078 384 3 216 194 6 158 104
22 42 241 46 089 50 809
23 7 944 961 18 335 811 21 591 720
24 171 164 198 088 140 694
25 7 978 024 9 301 047 11 414 314
26 16 557 385 18 944 540 22 191 403
27 3 936 009 4 154 995 4 839 157

28 48 197 429 60 859 224 72 375 797

29 18 628 799 20 563 028 22 233 051
30 12 633 332 10 905 582 15 737 572
31 5 190 870 6 179 791 6 345 162
32 3 349 565 10 433
33 6 424 727 18 204 542 22 715 425
34 2 076 746 2 063 888 2 321 678
35 3 239 606 2 941 828 2 302 357
36 710 119

37 1 194 453 -1 359 083 -1 296 207

38 10 062 080 12 776 985 6 166 699
39 12 776 985 6 166 699 2 814 533

2

Naudas sodi un sankcijas

Preces un pakalpojumi
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Nr.p.k.
2016.gada izpilde 

EUR

2017.gada 
izpilde (naudas 

2018.gada 

1 3 4 5
1 2 887 147 5 048 026 3 447 608

2 2 832 667 2 523 007 2 529 908
3 9 874 5 607 3 157
4 877 291 877 291 902 787

5 73 465 118 959 140 300

6 227 523 226 837 233 900

7 162 824 172 081 160 929
8 1 481 042 1 121 412 1 086 900
9 647 820 1 935

11 54 480 2 525 019 917 700

12 2 517 654 3 755 785 5 249 604

13 66 014 169 151 242 455
14 528 598 449 886 1 334 308
15 26 676 43 941 87 990
16 1 868 696 1 961 300 2 418 360
17 22 708 131 308 1 157 119
18 4 600 998 055 6 300
19 362 2 144 3 072

20
2 517 654 3 755 785 5 249 604

21 62 829 75 704 77 731
22 1 633 338 1 900 306 2 539 445
23 365 963 449 611 754 844
24
25 439 509 1 328 564 1 877 584
26 16 015 1 600
27
28

29 -36 426 -20 364 -23 486

30 1 375 889 1 781 808 3 094 412

31 1 781 808 3 094 412 1 315 902

Preces un pakalpojumi

2

1.5. Dabas resursu nodoklis
1.6. Ostas maksa

 
 

Ventspils pilsētas pašvaldības speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu 
izpilde 2016., 2017.gadā un 2018.gada plāns 
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 2.pielikums.

54



55



A B C 1 2

1000 1. 396 324 641 384 273 567
1100 1.1. 216 837 296 192

1110 1.1.1. 4 109 5 603

1120 1.1.2. 204 190 280 095

1130 1.1.3. 8 538 10 494

1200 1.2. 339 830 077 331 797 418
1210 1.2.1. 113 919 709 114 705 874

1220 1.2.2. 607 070 741 970

1230 1.2.3. 11 685 530 10 923 273

1240 1.2.4. 16 539 287 6 425 902

1250 1.2.5. 192 749 732 197 709 472

1260 1.2.6. 1 231 987 1 178 450

1280 1.2.8. 3 096 762 112 477

1300 1.3. 56 268 323 52 156 193
1310 1.3.1. 55 720 992 51 614 250

1320 1.3.2. 344 695 315 563

1330 1.3.3. 75 120 98 606

1350 1.3.5. 127 516 127 774

1400 1.4. 9 404 23 764

1420 1.4.2. 9 404 23 764

2000 2. 12 992 599 17 567 245
2100 2.1. 1 905 500 2 140 287
2300 Debitori 2.3. 1 309 917 504 202

2400 2.4. 487 583 340 655

2500 2.5. 19 803 17 160
2600 2.6. 9 269 796 14 564 941

I. BILANCE (1000+2000) I. 409 317 240 401 840 812

Konta Nr.
Nr.

 

 3.pielikums.
Ventspils pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance (euro)
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A B C 1 2

3000 3. 393 192 500 389 925 684
3300 Rezerves 3.3. 12 387 926 12 387 926
3500 3.5. 380 804 574 377 537 758

3510 3.5.1. 377 537 758 386 099 354

3520 3.5.2. 3 266 816 -8 561 596

4000 4. 6 489 1 314
5000 Kreditori 5. 16 118 251 11 913 814

5100 5.1. 7 555 478 3 793 716
5110 5.1.1. 4 785 982 3 484 897

5150 5.1.5. 2 769 496 308 785

5190 5.1.9. 34

5200- 
5900

5.2.-5.9. 8 562 773 8 120 098

5200 5.2. 396 507 338 427

5300 5.3. 777 795 728 953

5400 5.4. 2 403 801 1 201 907

5600 5.6. 21 469 17 305

5700 5.7. 110 506 182 173

5800 5.8. 28 625 7 697

5900 5.9. 4 824 070 5 643 636

5910 5.9.1. 78 437 141 891

5930 5.9.2. 4 745 633 5 501 745

I BILANCE (3000+4000+5000) I. 409 317 240 401 840 812

Konta Nr.
Nr.

 

 

 

ZEMBILANCE
A B C 1 2

0100 0.1. 1 451 222 1 825 492
9100 9.1. 22 725 361 18 990 691

9130 9.1.3. 383 101 557 211

9140 9.1.4. 10 603 15 991

9190 9.1.9. 22 331 657 18 417 489

9500 9.5. 38 834 204 24 177 055

9510

projektiem

9.5.1. 351 182

9520 9.5.2. 20 546 326 17 706 751

9530

projektiem un nomu

9.5.3. 10 538 119 514

9540 9.5.4. 31 705 4 685

9560 Izsniegtie galvojumi 9.5.6. 3 234 668 3 875 640

9590 9.5.9. 4 132 204 2 589 465

Kods
Nr.
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Atzinums 

pie

– veidlapa Nr.1 "Bilance", 2017. gada 
– veidlapa Nr.4
– veidlapa Nr.4

– veidlapa Nr.2-
LR Ministru Kabineta 

rojumu.  

 

 

Atzinuma pamatojums 

- ISSAI

 

 

 

SIA „Ernst & Young 
Baltic“
Muitas iela 1a

-1010
Latvija 

1 6704 3801
Fakss.: +371 6704 3802
riga@lv.ey.com
www.ey.com

LV40003593454

SIA Ernst & Young Baltic
Muitas iela 1a

-1010
Latvia 
Tel.: +371 6704 3801
Fax: +371 6704 3802
riga@lv.ey.com
www.ey.com

Reg. No: 40003593454
VAT payer code: 
LV40003593454

 4.pielikums.
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- ZINO, 
 

 

 

 

 

 

Latvij
 

2013. gada 15. oktobra LR Ministru 
.  

 

•
 

•
 

 

 

2013. gada 15. oktobra LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1

 

Sagatavojot konso
 un 

 

skata 
 

 

ISSAI
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ISSAI, 
  

•
 

 
•

 
•

 
•

 
•

 
•

 
 

 

” 
Licence Nr. 17 
 
Iveta Vimba  
Valdes locekle    

 revidente 
153 

 
 

 
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  
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(+) (-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016.g. 29 078 -29 078
2016.g. 85 670 -85 670

2016.g. 292 744 -292 744

2016.g. 905 119 905 119
2017.g. 905 119 905 119
2018.g. 905 119 905 119
2016.g. 1 024 349 -205 854 818 495
2017.g. 818 495 -231 643 586 852
2018.g. 586 852 -231 643 355 209
2016.g. 95 344 -23 836 71 508
2017.g. 71 508 -23 836 47 672
2018.g. 47 672 -23 836 23 836
2016.g. 199 571 -38 013 161 558
2017.g. 161 558 -38 013 123 545
2018.g. 123 545 -38 013 85 532
2016.g. 292 072 -44 934 247 138
2017.g. 247 138 -44 934 202 204
2018.g. 202 204 -44 934 157 270

2016.g. 34 122 -34 122

2016.g. 32 192 -28 167 4 025
2017.g. 4 025 -4 025
2016.g. 2 038 404 -422 922 1 615 482
2017.g. 1 615 482 1 615 482
2018.g. 1 615 482 1 615 482

2017.g. 242 000 242 000

2018.g. 242 000 193 600 435 600

2017.g. 2 803 053 -1 343 437 1 459 616

2018.g. 1 459 616 9 794 643 -7 117 108 4 137 152

2016.g. 5 028 664 -1 205 340 3 823 324
2017.g. 3 823 324 3 045 053 -1 685 888 5 182 489
2018.g. 5 182 489 9 988 243 -7 455 534 7 715 199

14
Valsts 
kase

02.03.2017. 20.02.2032. EUR

Valsts 
kase

02.03.2017. 20.02.2022. EUR

13 147 059

435 600

3 745 885

15

13

12
Valsts 
kase

12.08.2013. 20.08.2028. EUR

313 440

11 Valsts 
kase

22.11.2012. 20.11.2022. EUR 274 239

10
Valsts 
kase

24.08.2012. 20.08.2022. EUR

323 262

9
Valsts 
kase

10.07.2012. 20.06.2022. EUR 830 529

8
Valsts 
kase

22.06.2012. 20.03.2021. EUR

7
Valsts 
kase

02.04.2012. 20.12.2020. EUR 691 886

1 687 1586
Valsts 
kase

14.02.2011 20.06.2020. EUR

5
Valsts 
kase

05.08.2010 20.06.2025 EUR 4 255 980

2 Valsts 
kase

15.04.2010 20.03.2020 EUR 668 955

20.03.2020 EUR 186 470

pamatsumma 

1
Valsts 
kase

10.08.2009 20.12.2016 EUR 542 459
15.04.2010.

#
datums 

Atmaksas 

summa 
Gads

pamatsumma 

perioda 

 
 

 5.pielikums.
Ventspils pilsētas pašvaldības aizņēmumi, EUR

Ventspils pilsētas pašvaldības galvojumi, EUR

(+) (-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2016.g. 470 556 -104 568 365 988
2017.g. 365 988 -104 568 261 420
2018.g. 261 420 -104 568 156 852
2016.g. 2 433 001 -405 500 2 027 501
2017.g. 2 027 501 -405 500 1 622 001
2018.g. 1 622 001 -405 500 1 216 501
2016.g. 1 613 056 -130 904 1 482 152
2017.g. 1 482 152 -130 904 1 351 248
2018.g. 1 351 248 -130 904 1 220 344
2016.g. 4 516 613 -640 972 3 875 641
2017.g. 3 875 641 -640 972 3 234 669
2018.g. 3 234 669 -640 972 2 593 697

4 10 379 464

6 488 000

3 26.06.2006. 05.12.2023. 2 398 480

2 28.12.2002. 05.09.2021.

Pamatsumma 

perioda 

1 apsaimniekošana Ventspils 28.12.2002. 05.03.2020. 1 492 984

#
datums

Atmaksas Galvojuma 
summa 

Gads

pamatsumma , kurai 

 

Datu avots: Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa

1.tabula

2.tabula
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