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Sociālekonomiskā situācija Ventspils pilsētā 
 

Ventspils pilsēta ir viena no trim Baltijas jūras reģiona līmeņa attīstības centriem un 

viena no deviņiem nacionālās nozīmes attīstības centriem1. Ventspils ir sestā lielākā Latvijas 

pilsēta pēc teritorijas lieluma (58 km2) un sestā lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita.  

Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pilsētas attīstību, Ventspils pilsētas 

pašvaldība izstrādājusi un apstiprinājusi plānošanas dokumentus – “Ventspils pilsētas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” un “Ventspils pilsētas attīstības programma 

2014.-2020.gadam”. 

Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzīto virsmērķi “Iedzīvotāju skaita 

saglabāšana pilsētā”, Ventspils pilsētas pašvaldība plānoto rīcību sadalījusi trīs aspektos, kuru 

ietvaros ir izvirzījusi šādus ilgtermiņa attīstības mērķus: 

• “Sabiedrība” – izglītota, radoša, aktīva, veselīga, ģimeniska un pārtikusi 

sabiedrība; 

• “Ekonomika” – augoša daudznozaru sabalansēta ekonomika ar attīstītu globālā 

transporta sistēmā integrētu brīvostu; 

• “Pilsētvide” – ērta, droša, pievilcīga un vidi saudzējoša dzīves un darba telpa.  

Lai piesaistītu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus un valsts budžeta finanšu 

līdzekļus pilsētas attīstībai nākamajā plānošanas periodā, Ventspils pilsētas dome 2017. gada 

19. oktobrī pieņēma lēmumu uzsākt Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-

2027.gadam izstrādi. 

Covid-19 straujā izplatība pasaulē, tai skaitā Latvijā, un ieviestie pandēmijas 

ierobežošanas pasākumi ir nopietni ietekmējuši valstu ekonomikas attīstību. Pandēmijas 

izraisītā krīze ir nopietns pārbaudījums valstij un Ventspils pilsētai.  

Tuvāko gadu makroekonomiskās prognozes ir neskaidras. Lai veicinātu atkopšanos no 

pandēmijas izraisītas krīzes, ir svarīgs valdības un pašvaldību patēriņš. Ventspils pilsētas 

attīstība ir atkarīga arī no vīrusa Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem ierobežojumiem pasaulē 

un Latvijā, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumiem. Pieaugs digitālo 

tehnoloģiju izmantošana. Tāpēc digitālo prasmju un e-pārvaldības rīku nozīme pieaugs vēl 

straujāk nekā līdz šim un tā iespēja paātrināt publiskā un privātā sektora digitālo 

transformāciju. 

Tāpat Ventspils pilsētas pašvaldības nākotnes attīstības plānus ietekmēs valdības plāns 

– izveidot administratīvos reģionus. 2020.gada 10.jūnijā pieņemtā Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma 14.pantā ir noteikts, ka valsts un pašvaldību kopīgu funkciju 

realizēšanai tiek izveidoti Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Vidzemes un Latgales administratīvie 

reģioni, kuru statusu un darbības nosacījumus regulē atsevišķs likums, kas jāizstrādā līdz 

 
1 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 



 3 

2021.gada 1.janvārim. Tiek paredzēts, ka administratīvā reģiona darbība pašvaldības 

uzdevumu nodrošināšanā tiks finansēta no pašvaldību budžetiem. Uz pārskata sagatavošanas 

brīdi neskaidrs ir jautājums par to finansēšanu no pašvaldības budžeta kārtību un apjomu.  

 

IEDZĪVOTĀJI, IENĀKUMI UN NODARBINĀTĪBA 

2020. gada 1. janvārī Ventspils pilsētā dzīves vietu deklarējuši 37 538 cilvēki, no 

kuriem 15 % ir līdz darbspējas vecumam, 62 % - darbspējas vecumā un 21 % - pēc darbspējas 

vecuma2.  

1. attēlā parādīts Ventspils iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 2020. gada 

sākumā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) sniegtajai informācijai. 

1.att. Iedzīvotāju skaits Ventspilī pa 5 gadu vecuma grupām un pēc dzimuma 2020. gada sākumā (IRG030) 
 

Datu avots: CSP 

Ventspils pilsētā, salīdzinot ar citām republikas pilsētām, ir augstākais vidējais 

vecuma pensijas apmērs un ceturtā augstākā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Latvijā starp 

republikas pilsētām. 

Ventspilī deklarēto iedzīvotāju vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, saskaņā ar Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) sniegto informāciju 2020. gada pirmajā 

pusgadā bija 950 EUR.  

 
2 Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās, www.pmlp.gov.lv , skatīts 04.11.2020. 
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2.att. Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Latvijā un Ventspilī 2014.-2020. gada pirmajā pusgadā, EUR 

Datu avots: VSAA 

Saskaņā ar VSAA sniegto informāciju vidējā vecuma pensija Ventspilī 2020. gada 

pirmajos deviņos mēnešos bija 476 EUR, kas ir par 92 EUR lielāka nekā vidēji Latvijā. Tāpat 

Ventspils saglabājusi līderpozīcijas starp republikas pilsētām no jauna piešķirto vecuma 

pensiju apmērā. 2020. gada pirmajos deviņos mēnešos vidējais no jauna piešķirto vecuma 

pensiju apmērs Ventspils pilsētā bija 639 EUR, kas par 230 EUR pārsniedz vidējo 

jaunpiešķirto vecuma pensiju apmēru Latvijā šajā laika posmā. Augstāka vidējā jaunpiešķirtā 

vecuma pensija nozīmē, ka Ventspils iedzīvotāji saņēmuši vidēji lielākas apdrošināšanas 

iemaksu algas. 

 

3. att. Vidējā vecuma un jaunpiešķirtā vecuma pensija Latvijā un Ventspilī (2014. gads - 2020. gada pirmie 

9 mēneši), EUR 

Datu avots: VSAA 

Bezdarba līmenis Ventspils pilsētā 2020. gadā ir bijis salīdzinoši zemāks nekā 

Kurzemes reģionā un vidēji Latvijā. Sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatību Latvijā, valdība 

2020. gada 12. martā pieņēma lēmumu izsludināt ārkārtēju situāciju. Tas negatīvi ietekmē 

ekonomiku un nodarbinātību. 
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Saskaņā ar NVA datiem, bezdarbnieku skaits ir palielinājies, galvenokārt, šādu 

iemeslu dēļ: 

• VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku optimizācija; 

• darbinieku skaita samazinājums ostas un ar kravu pārvadājumiem saistītajos 

komersantos; 

• COVID-19 negatīvā ietekme – galvenokārt apstrādes rūpniecības, ēdināšanas un 

izmitināšanas nozarēs strādājošie. 

2020. gada 23. novembrī Ventspilī bija reģistrēti 1 139 bezdarbnieki un bezdarba 

līmenis Ventspils pilsētā, rēķinot pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā, ir 5,7 %. 

Savukārt NVA vakanču datubāzē bija reģistrētas 198 aktuālas vakances. 
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KOMERCDARBĪBA 

 

Saskaņā ar CSP datiem 2018. gada beigās Ventspilī bija 2 435 ekonomiski aktīvās 

tirgus statistikas vienības (uzņēmumi, pašnodarbinātās personas, citi saimnieciskās darbības 

veicēji)3. 

Ventspils pilsētas komersanti lielāko darbinieku skaitu nodarbina apstrādes 

rūpniecības nozarē (22%), kam seko transporta un uzglabāšanas nozare (20%). Neskatoties uz 

šo, lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) maksātāji sadalījumā pa nozarēm ir 

Ventspils pilsētas transporta un uzglabāšanas nozares uzņēmumi. Otra nozīmīgākā nozare 

pilsētā pēc IIN iemaksām budžetā ir apstrādes rūpniecība.  

 

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

2019. gadā, % 

Datu avots: Valsts Ieņēmumu dienests 

 

Transports 

Pēdējo trīs gadu laikā (no 2017. līdz 2019. gadam) kravu apgrozījums Ventspils 

brīvostā bija stabils (20 milj.tonnu gadā), bet pēc Ventspils ostas pārņemšanas valsts 

pārvaldībā no 2020. gada janvāra ir novērojams straujāks kravu apjoma kritums (2020. gada 

pirmajos deviņos mēnešos samazinājums par 42 %), kas ievērojami ietekmējis arī iedzīvotāju 

bezdarbu. 

Ministru Kabinets 2019. gada decembrī pieņēma lēmumu izveidot AS “Ventas osta”, 

kas ar laiku pārņemtu Ventspils brīvostas pārvaldes funkcijas. Lēmuma rezultātā ostas 

 
3 Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados [SRG010], 

www.csb.gov.lv, skatīts 17.11.2020 
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pārvaldē vairs nedarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības pārstāvji. Ventspils ostas pārņemšana 

valsts pārvaldē saskan ar Valdības rīcības plānu “Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa 

vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”, kas paredz palielināt valsts ietekmi 

lēmumu pieņemšanā ostu pārvaldēs un mainīt ostu pārvaldības modeli, tai skaitā pārveidojot 

tās par valsts kapitālsabiedrībām. 

Ražošana 

Saskaņā ar CSP sniegto informāciju 2020. gada pirmajos 9 mēnešos apstrādes 

rūpniecības produkcijas izlaides apjoms Ventspils pilsētā bijis 171 milj. EUR. Ventspils 

pilsētas apstrādes rūpniecības uzņēmumu lielākā daļa produkcijas – 72 % – 2020. gada 

pirmajos 9 mēnešos tika eksportēta, kas dod iespēju Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības 

uzņēmumiem realizēt savu produkciju augstākas maksātspējas tirgos. Tas ir trešais augstākais 

eksportētās produkcijas īpatsvars starp republikas pilsētām un augstāks nekā vidēji Latvijā 

(65%). 

Ventspils pilsētai ir otrs augstākais rezultāts apstrādes rūpniecības produkcijas apjomā 

starp republikas pilsētām, rēķinot uz vienu iedzīvotāju. 

Laika periodā no 2002. gada līdz 2019. gadam, pateicoties Ventspils pilsētas 

pašvaldības un Ventspils brīvostas sadarbībai, ir uzbūvētas 9 ražošanas ēkas, darbam 

Ventspils brīvostā piesaistīti vairāk nekā 20 ražošanas uzņēmumu, kas kopā radījuši vairāk 

nekā 1 700 jaunu darbavietu. Apstrādes rūpniecības izaugsmes rādītāji Ventspilī šobrīd ir 

vieni no augstākajiem Latvijā, ļaujot Ventspilij ieņemt stabilu vietu reģiona rūpniecisko 

centru vidū.  

 

Attīstības projekti 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

Ar nolūku veidot Ventspili par viedo tehnoloģiju centru, 2013. gada. 29. maijā starp 

18 institūcijām un organizācijām tika parakstīts sadarbības memorands „Par informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares attīstību Ventspils pilsētā”, kā rezultātā tika 

izstrādāta Ventspils IKT nozares attīstības stratēģija. Ņemot vērā IKT nozares attīstības 

potenciālu, kā arī līdz šim sasniegto, Ventspils pilsētas dome sadarbībā ar nozares 

uzņēmumiem un citiem partneriem apņēmās īstenot Ventspils IKT nozares attīstības 

stratēģiju ar sekojošu vīziju: Ventspils – labākā izvēle dzīvošanai, izglītībai, zinātnei un 

komercdarbībai IKT nozarē. 

2019. gadā Ventspils pilsētas dome uzsākusi un turpinājusi darbu pie nozīmīgām 

iniciatīvām, kas turpmākajos gados sekmēs IKT un citu nozaru uzņēmumu attīstību pilsētā: 

1) 2020. gadā darbu turpinājis 2017. gadā izveidotais Ventspils Biznesa atbalsta centrs 

(VBAC). Tā kā Ventspils pilsēta mērķtiecīgi veicina IKT nozares attīstību, atbalsts IKT 

nozares komersantiem VBAC ir prioritārs. Ar VBAC palīdzību Ventspils pilsētas dome 
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nodrošina atbalstu IKT nozares uzņēmumu un citu nozaru iesācējuzņēmumu komersantiem 

telpu nomai Ventspils pilsētā. IKT nozares komersanti ir tiesīgi saņemt 100% telpu nomas 

maksas atvieglojumu pirmajā darbības gadā Ventspils pilsētā VBAC telpās. 2020. gada 

pirmajos 9 mēnešos pašvaldības līdzfinansējumu 10,7 tūkst. EUR apmērā telpu nomai 

saņēmuši 11 uzņēmumi. Individuālam darbam vai lietišķām tikšanām ikvienam interesentam 

bez maksas pieejama bija arī VBAC koprades telpa Pils ielā 17, Ventspilī. VBAC biznesa 

ideju autoriem un uzņēmējiem sniedz dažāda veida konsultācijas un atbalsta pasākumus 

uzņēmējdarbības jautājumu risināšanā, tai skaitā par pieejamo valsts atbalstu izsludinātās 

ārkārtējās situācijas laikā, sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību. 

2) 2019. gada rudenī uzsākta aktivitāšu iesviešana projektā “Eiropas nākamās 

paaudzes mazās pilsētas” Eiropas Komisijas iniciatīvā “Pilsētu inovatīvās darbības”. Projekts 

tiek īstenots sadarbībā ar Valmieras pilsētu un norisināsies līdz 2021. gada rudenim. Projekta 

mērķis ir ar inovatīvām metodēm risināt kvalificēta darbaspēka deficīta un piesaistes, īpaši 

tehniskajās jomās, nepietiekamas izglītības tehnoloģiju un jauninājumu izmantošanas skolās 

jautājumus un veicināt publiskā sektora atbalstu industrijai jaunu darbavietu radīšanai. 

Kopš 2019. gada jūnija projektā organizētas apmācības IKT prasmju apguvei, t.sk. 

13 personas apguva programmēšanas valodu “Java Script React”, 10 personas piedalījās 

programmā “IKT produktu ražošanas cikli”, kā arī 13 jaunuzņēmumi piedalījās programmā 

“Digitālais mārketings un eksports”. 2020. gadā pirmajos 9 mēnešos 14 personas apguva 

WEB programmēšanu: FRONT-END, 16 personas pabeidza digitālo un sociālo mediju 

mārketinga apmācības. Programmēšanas pamatus un praktisku ievadu Solidworks un Python 

apguva 3 personas, programmēšanas pamatus un praktisku ievadu XML  9 personas un WEB 

programmēšanu: BACK-END  10 personas. Apmācības IKT prasmju pilnveidē, t.sk. 

pārkvalifikācija darbam IKT nozarē, turpināsies. Apmācības Ventspils pilsētas pašvaldības 

deleģējumā organizē Ventspils Biznesa atbalsta centrs.  

2019. gada maijā Ventspilī darbu uzsāka jauno iedzīvotāju kontaktpunkts 

“LivinVentspils”, kurā ikviens interesents, kurš nesen pārcēlies uz dzīvi Ventspilī vai plāno to 

darīt, var gūt sev interesējošo informāciju tādos jautājumos kā izglītība, veselības aprūpe u.c. 

Līdz 2020. gada oktobra beigām 44 speciālisti vērsušies LIVIN kontaktpunktā, lai 

noskaidrotu sev interesējošo informāciju. No tiem 39 speciālisti (62 cilvēki, ieskaitot bērnus) 

izvelējušies Ventspili kā savu jauno dzīves vietu, t.sk., 8 reemigranti, kas atgriezušies savā 

pilsētā. No visiem jaunajiem Ventspils iedzīvotajiem visi 39 uzsākuši darba attiecības 

Ventspilī. 

2020. gada maijā plašākai publikai tika prezentēts inovatīvs produkts – mājaslapa 

www.livinventspils.lv – topošajiem un jaunajiem Ventspils iedzīvotājiem. Līdz 2020. gada 

novembrim lapas skatījumu skaits pārsniedz 13 tūkstošus. 
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2020. gadā turpināta 2019. gadā uzsāktā Zinātnes un inovāciju centra būvniecība 

Rūpniecības ielā 2, Ventspilī. Daļa no centra telpām tiks nodota komersantu - lielākoties 

informācijas tehnoloģiju jomā strādājošu uzņēmēju rīcībā. Jaunajā Zinātnes un inovāciju 

centrā plānots radīt aptuveni 120 jaunas darba vietas Ventspilī. Inovāciju centrā paredzētas 

nomas telpas jaunajiem uzņēmējiem ar 90 jaunām darbavietām, bet interešu izglītības jeb 

Zinātnes centrā būs ap 30 jaunām darba vietām. Centra atklāšana plānota 2022. gada pavasarī. 

Zinātnes un inovāciju centrā tiks ierīkotas radošās koprades telpas (makerspace) un tiks 

ieviestas jaunākās izglītības tehnoloģijas (EdTech). 

Ventspils pilsētas pašvaldības darbs uzņēmējdarbības atbalstam vairākus gadus 

atzinīgi novērtēts gan nacionālā mērogā, gan starptautiskā. 

2018. gada rudenī Latvijas Biznesa savienības sadarbībā ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības aģentūru un “Lursoft” atvērtajā indeksā “Investīcijām draudzīgākā 

pašvaldība” Ventspils jau otro reizi tika atzīta par investīcijām draudzīgāko republikas 

pilsētu. 

Ventspils jau trešo reizi atzīta par vienu no desmit labākajām Eiropas mikropilsētām 

ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) piesaistes stratēģijas jautājumos, šoreiz iegūstot trešo vietu. 

Topu publicē britu laikraksta “Financial Times” izdevums “fDi Intelligence”. 

Financial Times grupas daļa FDI Intelligence publicējusi pētījumu “Brīvās 

ekonomiskās zonas 2020”. Ventspils brīvosta iekļauta pasaules perspektīvāko brīvo 

ekonomisko zonu desmitniekā, saņēmusi otru labāko vērtējumu Eiropas reģionā, nosaukta par 

labāko vietu lielo nomnieku biznesa attīstībai Eiropā, saņēmusi atzinību par specializāciju IT 

jomā, kā arī speciālbalvu par viedu attīstības stratēģiju īstenošanu. 
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Ventspils pilsētas pašvaldības 2021. gada budžeta apraksts 

 

Ventspils pilsētas budžets 2021. gadam izstrādāts, ievērojot likumā “Par valsts 

budžetu 2021.gadam” un likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par 

budžetu un finanšu vadību”, kā arī speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta 

noteikumos un citos spēkā esošos likumdošanas aktos paredzētās prasības. 

Covid-19 straujā izplatība pasaulē, tai skaitā Latvijā un ieviestie pandēmijas 

ierobežošanas pasākumi ir radījusi nenoteiktības apstākļus un var ietekmēt situāciju valstī un 

Ventspils pilsētā arī 2021.gadā. Pastāv risks, ka ierobežojošo pasākumu dēļ pašvaldībām 

samazināsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un tiks kavēti nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumi, kas savukārt var ietekmēt pašvaldību finansiālo spēju pilnvērtīgi realizēt 

autonomās funkcijas. Tāpat, ņemot vērā paredzamās pulcēšanās prasības, kā arī izglītības, 

kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus, paredzams, ka 

2021.gadā pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi netiks saņemti pilnā apmērā. 

 

1. Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2021. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 

57 959 936 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 57 905 586 EUR un ziedojumi 

un dāvinājumi 54 350 EUR apmērā (5.attēls). 

 

5.att. Ventspils pilsētas pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2021.gadā, EUR 
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Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Ventspils iedzīvotāju 2021.gadā plānoti 

1 544 EUR. Naudas līdzekļu atlikums 2021.gada beigās plānots 6 466 488 EUR apmērā. 

 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 

 

Nodokļu ieņēmumi pašvaldības 2021.gada budžetā plānoti 29 044 157 EUR apmērā, 

kas veido 50 % no kopbudžeta ieņēmumiem (774 EUR uz vienu Ventspils pilsētas 

iedzīvotāju). Nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma 

nodokļa, azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa ieņēmumi.  

6.attēlā atspoguļoti pašvaldības 2021.gada nodokļu ieņēmumi sadalījumā pa nodokļu 

veidiem, kā arī turpmāk sniegta detalizētāka informācija par lielākajiem nodokļu ieņēmumu 

avotiem - iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem. 

 

6.att.Pašvaldības 2021.gada budžeta nodokļu ieņēmumi sadalījumā pa nodokļu veidiem, EUR 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2021.gadā plānoti 24 341 631 EUR apmērā 

jeb 84% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs 

2021.gadam salīdzinājumā ar 2020.gada plānu ir būtiski samazinājies (par 3,85 milj.EUR), 

kas saistīts ar LR Ministru Kabinetā izstrādātajiem un Saeimā pieņemtajiem likumiem “Par 

vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” un “Par valsts budžetu 

2021.gadam”, no 2021.gada pārdalot pašvaldību budžetos novirzāmo nodokļa daļu no 

līdzšinējiem 80% uz 75% un, attiecīgi, no 20% uz 25% palielinot valsts budžetā novirzāmo 

nodokļa daļu.  

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis

24 341 631
84%

Nekustamā īpašuma 
nodoklis
4 594 988

15,6
%

Azartspēļu nodoklis
55 340
0,2%

Dabas resursu 

nodoklis
52 198
0,2%
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Minēto izmaiņu kopējā ietekme uz šī nodokļa ieņēmumiem pašvaldību budžetos 

2021.gadā veido 90,9 milj.EUR 4. Papildus negatīvu ietekmi uz pašvaldību iedzīvotāju 

nodokļa ieņēmumiem atstās izmaiņas darbaspēka nodokļos - vispārējā nodokļu režīmā 

strādājošajiem no 2021.gada 1.janvāra no 1200 EUR uz 1800 EUR mēnesī tiek paaugstināts 

ienākumu slieksnis, līdz kuram piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencēto  

neapliekamo minimumu. Savukārt, negatīvo ietekmi daļēji mazinās minimālās darba algas 

palielinājums – no 2021. gada tiks celta minimālā alga no līdzšinējiem 430 EUR līdz 

500 EUR mēnesī. 

Lai pašvaldībām daļēji kompensētu minēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu, 

pieņemot likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam”, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 

pašvaldībām piešķirta speciāla valsts dotācija 162 866 405 EUR apmērā. Dotācija tiks 

iekļauta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un sadalīta katrai pašvaldībai pēc pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas principiem. 

Ventspils pilsētas pašvaldībai dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

2021.gadā aprēķināta 2 693 400 EUR apmērā. 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais nodokļu ieņēmumu avots 

pašvaldības budžetā un to 2021.gadā plānots iekasēt 4 594 988 EUR apmērā (15,8% no 

nodokļu ieņēmumiem), tai skaitā, nodokļa maksājumi par zemi veido 1 940 195 EUR, par 

ēkām un inženierbūvēm 2 316 215 EUR un par mājokli 338 578 EUR apmērā. 

Nodokļa likmes 2021.gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 

1,5% apmērā un mājokļiem – no 0,2%, 0,4% un 0,6% atkarībā no īpašuma kadastrālās 

vērtības uz 2021.gada 1.janvāri. Kā arī 2021.gadā salīdzinājumā ar 2020.gadu nemainās 

īpašumu kadastrālo vērtību bāzes vērtības. 

Nodokļa piemērošanā Ventspils pilsētas pašvaldība izmantos likumā „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” deleģētās tiesības un saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem 

2021.gadā: 

• ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 

(izņemot garāžas); 

• vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks 

piemērota paaugstināta nodokļa likme 3 % apmērā no būves kadastrālās vērtības vai 

piekrītošās zemes vērtības; 

2021.gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzšinējā apmērā tiek 

saglabāti visi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, tai skaitā, trūcīgām un 

 
4 Saskaņā ar Finanšu ministrijas 31.08.2020. informatīvo ziņojumu «Par nodokļu politikas attīstības virzieniem, 

valsts sociālās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas veicināšanai” 

https://www.fm.gov.lv/files/nodoklupolitika/FMZIN_NIP_310820_910073.pdf 
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maznodrošinātām personām – atvieglojumi, attiecīgi, 90 % un 70 % apmērā, un nodokļa 

maksātājiem ar trīs un vairāk bērniem – 50 % apmērā - par dzīvošanai izmantotajām ēkām un 

zemi. Nodokļa atvieglojumus, izpildot pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos 

kritērijus, arī 2021.gadā būs tiesīgi saņemt nodokļa maksātāji - par īpašumiem, kas tiek 

izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai noteiktā jomā (īpašumi viesu izmitināšanas un 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kino demonstrēšanas jomā izmantotie 

īpašumi, īpašumi publiskas pirts pakalpojumu sniegšanai, īpašumi, ko izmanto pašvaldības 

deleģēto funkciju veikšanai sporta, kultūras jomās, lidostas darbības nodrošināšanai u.c.).  

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanā Ventspils brīvostas pārvaldes 

licencētajiem uzņēmumiem, tiks piemēroti Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi 

Nr.9 „Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas kārtība licencētām kapitālsabiedrībām 

Ventspils brīvostas teritorijā”.  

 

1.2. Valsts budžeta transferti un ārvalstu finansējums 

Valsts budžeta transferti un ārvalstu finansējums ir otra lielākā pašvaldības budžeta 

ieņēmumu pozīcija, kur ieņēmumi 2021.gadā plānoti 20 133 765 EUR apmērā jeb 35 % no 

kopējiem ieņēmumiem. Šie ieņēmumi ietver piesaistīto finansējumu Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) 

finansēšanai un pasažieru pārvadāšanai, kā arī dotācijas izglītības, kultūras, sporta, komunālās 

saimniecības un citām nozarēm. 

 

1.3. Nenodokļu ieņēmumi 

Nenodokļu ieņēmumi 2021.gada budžetā plānoti 3 003 605 EUR apmērā jeb 5,2 % no 

kopbudžeta ieņēmumiem un to lielāko daļu veido ieņēmumi no pašvaldības mantas 

atsavināšanas 1 146 284 EUR un likumā “Par ostām” noteiktie ostu maksu atskaitījumi 

864 090 EUR. 

 

1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumi 

 Budžeta iestāžu ieņēmumos 2021.gadā plānots saņemt 3 030 659 EUR apmērā jeb 

5,2% no kopbudžeta ieņēmumiem. Lielāko šo ieņēmumu daļu veido budžeta iestāžu 

ieņēmumi no to sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no kuriem lielākie ir maksa par izglītības 

pakalpojumiem (ēdināšanas pakalpojumi pašvaldības izglītības iestādēs, saņemtie maksājumi 

par citu pašvaldību skolēnu apmācību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs u.c.), 

kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu nomas maksas, ieejas biļešu ieņēmumi kultūras 

pasākumos un citi ieņēmumi. 
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2. Pašvaldības kopbudžeta izdevumi 

Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada kopbudžeta izdevumi (bez finanšu darbības) 

plānoti 79 135 746 EUR apmērā un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un 

ziedojuma un dāvinājuma izdevumiem (attiecīgi 79 078 966 EUR un 56 780 EUR). 

2021. gadā kopējie izdevumi uz vienu Ventspils iedzīvotāju plānoti 2 108 EUR 

apmērā. 

Ņemot vērā valdības pieņemtos lēmumus, veicot izmaiņas sociālo pabalstu sistēmā, 

nosakot minimālā atalgojuma pieaugumu no 430 EUR/mēn. uz 500 EUR/mēn. un pedagogu 

minimālās darba samaksas izmaiņas, kā arī Satversmes tiesas spriedumu par to, ka 

pašreizējais valstī noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis neatbilst Satversmei, 

pašvaldībām 2021.gadā jārēķinās ar būtisku izdevumu pieaugumu. Ventspils pilsētai tie ir 

aptuveni 700 tūkst.EUR papildus pašvaldības budžeta izdevumi 2021.gadā.  

Pašvaldības 2021.gada kopbudžeta plānoto izdevumu sadalījums pa ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem atspoguļots 7.attēlā.  

 

7. att. Pašvaldības 2021.gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem, EUR 

 

Turpinājumā grafikā attēlots pašvaldības kopbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm. 
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8.att. Pašvaldības 2021.gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm, EUR 

 

3. Pašvaldības budžeta izdevumu detalizēts apraksts  

3.1. Izglītība 

3.1.1. Izglītības pārvalde 

 
http://vip.ventspils.lv/ 

 

Izglītības pārvaldes (9 vispārizglītojošās dienas skolas,  9 pirmsskolas izglītības 

iestādes, Ventspils Jaunrades nams, Mākslas skola, sporta skola „Spars”, administrācija) 

kopējais budžets 2021. gadā plānots 21 960 599 EUR, tajā skaitā, pašvaldības budžeta 

līdzekļi 10 505 053 EUR, valsts un ārvalstu finansējums pamata un vispārējās vidējās 

izglītības, interešu izglītības, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto 

pedagoģisko darbinieku darba samaksai, grāmatu iegādei vispārizglītojošajām skolām un 

dažādu izglītības iestāžu realizēto projektu izdevumu segšanai 8 664 301 EUR, bet no maksas 

pakalpojumiem plānots finansēt izdevumus 1 549 875 EUR, ziedojumi un dāvinājumi 

2 470 EUR. 

2020./2021. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošās skolās mācības uzsāka 

4 055 audzēkņi, t.sk., 5.-6.gadīgo bērnu apmācībā 70 audzēkņi, 1.-4.klasēs 1 470 audzēkņi, 

5.-9.klasēs 1 895 audzēkņi, 10.-12.klasēs 620 audzēkņi. Dienas skolās klašu piepildījums (bez 

speciālajām klasēm) ir vidēji 23 audzēkņi klasē. 

http://vip.ventspils.lv/
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Pirmsskolas izglītības iestādes 2020./2021. mācību gadā apmeklē 1 829 audzēkņi 

Nodarbības tiek nodrošinātas 97 grupām ar vidēji 19 bērniem grupā. Obligātajā 5-6 gadīgo 

bērnu sagatavošanā skolai ir iesaistīti 1 100 audzēkņi. 

2021.gadā savu darbību plāno uzsākt jaunā pirmsskolas izglītības iestāde Brīvības 

ielā 15, Ventspilī ar jaunām, augstiem standartiem atbilstošām mācību telpām un labiekārtotu 

teritoriju. Jaunā pirmsskolas iestāde varēs uzņemt 80 audzēkņus 5 grupiņās. 

Ņemot vērā, ka no pašvaldības budžeta tiek finansēta pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogu un pirmsskolas pedagogu palīgu darba samaksa, kā arī daļēji interešu izglītības un 

sporta skolas „Spars” pedagogu darba samaksa, pašvaldība šim mērķim 2021. gada budžetā 

paredzējusi līdzekļus 3,66 milj EUR apmērā. 

2021. gadā plānots finansējums pedagogu Inovācijas fondam kopumā 40 tūkst. EUR 

apmērā, piešķirot naudas balvas pedagogiem, kuru audzēkņi sasnieguši augstus rezultātus 

centralizētajos eksāmenos, ieguvuši godalgotas vietas valsts, atklātajās un Kurzemes reģiona 

mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī pedagogiem, kā arī  kuri ieguvuši nomināciju „Gada 

balva izglītībā”. 2020. gadā 24 pedagogiem un 42 audzēkņiem svinīgi tika pasniegtas 

Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas. Apbalvoto vidū bija valsts 

mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, Latvijas atklāto mācību priekšmetu 

olimpiāžu un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, 

zinātniski pētniecisko konferenču laureāti, kā arī pedagogi, kas ieguldījuši darbu skolēnu 

sagatavošanā.  Apliecības saņēma arī kora un orķestra diriģenti par mūzikas kolektīvu 

sasniegumiem valsts mēroga konkursos, kā arī pedagogi, kuru audzēkņi piedalījās skolēnu 

mācību uzņēmumu fināla pasākumā. Nominācijā „Gada skolēns” tika pasniegtas 6 balvas un 

4 pateicības. 

Ventspils pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt vienas papildu sporta stundas 

nedēļā pakāpenisku ieviešanu Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu 3.-6.klašu skolēniem. 

Papildus sporta stunda ieviesta, lai mērķtiecīgi uzlabotu skolēnu vispārējo fizisko 

sagatavotību un stāju un ieinteresētu nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. 2021.gadā šim 

mērķim paredzēti 16 tūkst.EUR. 

2020./2021.mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes turpina iepriekšējā mācību 

gadā uzsākto kompetenču pieejas mācību satura realizēšanu, bet skolas ar 2020.gada 

1.septembri uzsākušas šī satura realizēšanu 1.,4.,7.,10.klasēs. Saistībā ar Covid-19 infekcijas 

straujo izplatību, no 2020.gada novembra 7.-12.klases mācās attālināti. No 7.decembra arī 5.-

6.klases mācības notiek attālināti. Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, iespējams, ka arī 

2020./2021.m.g. 2.semestrī mācības tiks organizētas attālināti, taču Izglītības pārvalde cenšas 

organizēt un pārraudzīt izglītības iestāžu darbu  un rast risinājumus, lai pēc iespējas mācību 

process notiktu klātienē. Tiek nodrošinātas aizsargmaskas darbiniekiem, notiek pastiprināta 

iekštelpu dezinfekcija, u.c. pasākumi. 
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Lai paplašinātu un padziļinātu darbu ar spējīgiem skolēniem un nodrošinātu skolēnu 

spēju attīstīšanu atbilstoši individuālam zināšanu līmenim, 2021.gadā plānots turpināt Spējīgo 

bērnu apmācības programma un skola „Gudrinieks”. 2020./2021. mācību gadu skolu 

„Gudrinieks” uzsāka 117 audzēkņi. Skola  „Gudrinieks” ir zinātkāro skola, kurā mācās 4.-

9.klašu audzēkņi no visām Ventspils pilsētas skolām, kas dod iespēju paplašināt un padziļināt 

zināšanas dabas zinību priekšmetos. Programmas ietvaros 2021.gadā plānos turpināt iesaistīt 

pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstības 

nodarbībās, savukārt, 1.-3.klašu audzēkņiem paredzēta pētniecisko un lasītprasmes attīstīšana. 

2021.gadā Rīcības programmas darbam ar apdāvinātiem Ventspils pilsētas pašvaldības 

izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošināšanai tiek plānoti 98 tūkst.EUR. 

2021.gadā plānots turpināt Rīcības programmu mācīšanās kvalitātes uzlabošanas 

sistēmas izveidei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās. Programma paredzēta, lai 

sniegtu atbalstu skolotājiem  kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanai skolās, sekotu katras 

skolas progresam -skolēnu sniegumam, mācīšanas darba kvalitātei un skolas vadības darba 

kvalitātei, attīstot skolēnu kompetences mācību procesā. 2021.gada budžetā rīcības 

programmas realizācijai plānoti 72 tūkst. EUR.  

Pedagogu motivācijas programmas ietvaros katru gadu paredzēts materiāli stimulēt 

līdz 56 skolu, Mākslas skolas, Jaunrades nama un  PII pedagogiem, kuri ar savu darbu 

sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku, aktīvi un mērķtiecīgi piedalījušies savas 

profesionālās meistarības paaugstināšanā, savā darbā ir 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.  

2020./2021. mācību gadā sporta skolā „Spars” mācības uzsāka 1 118 audzēkņi 

kopumā 10 sporta veidos – basketbols, smaiļošana un kanoe airēšana, džudo, sporta 

vingrošana, vieglatlētika, peldēšana, šorttreks, svarcelšana, BMX, šaušana. Kā katru gadu, arī 

2021. gadā plānotas vasaras sporta nometnes jauno sportistu treniņprocesa pilnveidošanai. 

Audzēkņu izaugsmes veicināšanai sporta skolā „Spars” tiek realizēta Jaunatnes sporta 

attīstības programma, kuras ietvaros paredzēts atbalsts jaunajiem sportistiem dažādās sporta 

nozarēs – šorttrekā, vieglatlētikā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, sporta vingrošanā, BMX, 

džudo, peldēšanā. Šim mērķim 2021.gadā paredzēti 22 tūkst. EUR. 2021.gadā plānots 

turpināt Augstas klases sportistu sagatavošanas centra pilotprojekta programmu, kuras 

ietvaros tiek gatavoti augstas klases sportisti svarcelšanā, šorttrekā un vieglatlētikā.  

2021.gadā paredzēts nodrošināt basketbola nodaļas vecākās zēnu grupas dalību Nacionālā 

Basketbola līgā. 

Ventspils Jaunrades nams  2020./2021. mācību gadā interešu izglītības programmu 

realizēšanu veic 4 programmās, 50 apakšprogrammās, 125 grupās ar 1 135 audzēkņiem. No 
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kopējā skaita 7 pulciņi darbojas Pārventas pamatskolā, 1 - Pārventas Sporta kompleksā, kurus 

kopumā apmeklē 140 audzēkņi. 2021.gadā plānota dalība Valsts Izglītības saturu centra 

(VISC) organizētajos valsts nozīmes konkursos un pasākumos mākslas, mūzikas, dejas, 

folkloras un teātra nozarēs, kā arī jaunie vokālisti  piedalās starptautiskos konkursos. Ar 

Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju atbalstu un sadarbībā ar Valsts 

Izglītības un satura centru norisināsies ikgadējais Starptautiskais Radioelektronikas konkurss 

- praktikums. Noris sagatavošanās organizatoriskie darbi dalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos. Ventspils Jaunrades nama piedāvātās radošās un sporta nodarbības 

bērniem un jauniešiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem mazina sociālo izolētību, 

veicina iekļaušanos apkārtējā sabiedrībā. Jaunrades nama interešu pulciņi turpina dalību 

Junior Achievement Latvija biznesa izglītības programmas apgūšanā, piedaloties dažādos 

konkursos un tirdziņos, kā arī Ventspils Jaunrades nams organizējot valsts mēroga sacensības 

un konkursus interešu izglītības programmu ietvaros. Ventspils Jaunrades nams iesaistījies 

kompetenču izglītības satura īstenošanā kā palīgs izglītības iestādēm trīs jomās - – 

inženierzinātnē,  teātra mākslā  un darbaszinībās. Piedāvā radošās darbnīcas  un vasaras 

nometnes vispārizglītojošos skolu audzēkņiem brīvlaikos. 

Ventspils Mākslas skolas nodarbības 2020./2021. mācību gadā apmeklē 

255 izglītojamie, no tiem 192 audzēkņi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas 

„Vizuāli plastiskā māksla”, bet 63 audzēkņi mācās interešu izglītības sagatavošanas klasītēs. 

2021.gadā plānotas izstādes Teātra namā “Jūras vārti”, Pārventas un Galvenajā bibliotēkā, kā 

arī paredzēta dalība konkursos un mākslas aktivitātēs. 

Jauniešu mājā plānots turpināt nodrošināt klātienes un virtuālu jauniešu informācijas 

punkta pakalpojumus, konsultācijas iniciatīvu veidošanā, kā arī organizēt tematiskus 

informatīvus, izglītojošus un izklaidējošus pasākumus jauniešu auditorijai. Pasākumi tiek 

rīkoti gan Jauniešu mājā, gan iesaistoties pilsētas līmeņa pasākumos, piemēram, Piektdienas 

vakara pastaiga un Pilsētas svētki. 2021.gadā noslēdzas sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru 

un Ventspils Augsto tehnoloģiju parku un partneriem no Igaunijas, Somijas un Zviedrijas 

jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā 

īstenotais Centrālbaltijas programmas pārrobežu projekts “Jauniešu uzņēmējdarbības 

veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālām tehnoloģijām”. Projekta “Proti un 

Dari” ietvaros tiks turpināts sniegt atbalstu jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā. Savukārt 

projekta “Pumpurs” ietvaros Jauniešu māja koordinē jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa 

īstenošanu. 2021. gadā turpināsies sadarbība ar 4 projektu īstenotājiem, kuri organizē 

neformālās izglītības aktivitātes jauniešiem, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu. 

Plānota arī jauna konkursa organizēšana 2021. gada pavasarī. Sadarbībā ar pedagogiem-

karjeras konsultantiem tiek īstenotas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
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izglītības iestādēs” aktivitātes. 2020./2021. mācību gadā projekta aktivitātes notiek 6 

Ventspils vispārējās izglītības iestādēs un tiešā mērķa grupa ir 7. – 12. klašu audzēkņi. 

2021.gadā sadarbība tiks turpināta ar biedrību “Attīstības fabrika”, ar kuru Ventspils pilsētas 

dome noslēgusi deleģēšanas līgumu par darba ar jaunatni uzdevumu veikšanu. Biedrība aktīvi 

īsteno jauniešiem aktuālu tēmu projektus, tajā skaitā koordinē Eiropas brīvprātīgo jauniešu 

uzņemšanu Ventspilī. 2021. gadā Jauniešu mājā darbu turpinās brīvprātīgais jaunietis no 

Vācijas, piedāvājot interesentiem vācu valodas nodarbības, kā arī iesaistoties citu pasākumu 

organizēšanā kopā ar vietējiem jauniešiem.  

Nolūkā paplašināt iespēju lielākam pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamo 

skaitam ēst skolās piedāvātās veselīga uztura normām atbilstošas kompleksās pusdienas 

2021.gada plānots turpināt pašvaldības atbalstu skolu audzēkņu komplekso pusdienu 

apmaksai 1,02 EUR dienā vienam skolēnam (1.-4.klase), 1,00 EUR (5.-12.klase). 1.-4.klasei 

pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts papildus valsts finansējumam 0,71 EUR 

apmērā uz vienu skolēnu. Kopumā šim mērķim 2021.gadā paredzēts pašvaldības 

finansējums 382 tūkst.EUR. 

2021.gadā tiks pabeigti būvdarbi, pievienojot visas Ventspils pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes optiskajam interneta datu tīklam, tādējādi nodrošinot jaudīga 

interneta pieslēgumu, sniedzot iespēju izmantot un sagatavot kompetenču pieejā balstītā 

mācību satura realizēšanai nepieciešamos materiālus un tādējādi nodrošinot bērniem 

kvalitatīvu pirmsskolas izglītību. 

Savukārt, lai nodrošinātu veselīgu un drošu mācību vidi vispārizglītojošo skolu un 

pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem, izglītības iestādēs tiks izveidota 

vienota automatizēta iekštelpu mikroklimata kontroles sistēma, kura ļaus uzraudzīt 

pietiekamu svaiga gaisa pieplūdi telpās, neradot bērniem un personālam negatīvu ietekmi uz 

viņu veselību, tostarp vispārēju nogurumu, paaugstinātu infekciju slimību risku un darba 

spēju samazināšanos. 

Lai mazinātu infekciju izplatību un nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu 

sniegšanu un pieejamību, 2021. gadā tiks uzlabota mācību un darba vide Ventspils 

bērnudārzu ēku iekštelpās, nodrošinot sanitāro apstākļu izpildei atbilstošu gaisa temperatūru, 

novēršot mācību un darba vides risku ietekmi uz izglītojamo un nodarbināto drošību un 

veselību, uz ēku fasādēm uzstādot āra žalūzijas. 

Pirmsskolas izglītības iestādēs “Varavīksne”, realizējot 1.būvdarbu kārtu, un 

“Margrietiņa”, realizējot 2.būvdarbu kārtu, plānota elektriskā apgaismojuma atjaunošana un 

ugunsgrēka signalizācijas izbūve. Tāpat paredzēts atjaunot Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 

ēkai vēsturisko dekoru virs skolas centrālajām ieejas durvīm. 

2021.gadā Izglītības pārvalde turpina realizēt projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī”. Projekta ietvaros sadarbībā ar 
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Sporta pārvaldi tiks rīkoti dažādi fiziskās un garīgās veselības veicinoši pasākumi, kā arī 

projekta ietvaros paredzēta peldētprasmju apmācība pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko 

grupu audzēkņiem. 

 

3.1.2. Ventspils Augstskola  

 

 

www.venta.lv 

Ventspils pilsētas pašvaldība ir viena no Ventspils Augstskolas (VeA) dibinātājām 

1997.gadā. Šajā laikā tika ielikti pamati galvenajiem studiju virzieniem un piesaistīti augstas 

kvalitātes pasniedzēji. 

Pašvaldība uzņēmās pilnībā finansēt VeA izdevumus tās darbības sākotnējā periodā, 

piešķirot ievērojamu finansējumu uzturēšanai, personālam un infrastruktūrai, vēlāk arī 

zinātniskajam personālam un Ventspils Starptautiskajam radioastronomijas centram. Kopš 

VeA izveides 1997.gada, pašvaldība tās uzturēšanā un infrastruktūras attīstībā ieguldījusi 

vairāk kā 17,81 milj. EUR.  

2017.gadā starp VeA un pašvaldību tika noslēgts Sadarbības līgums, 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.  

Lai nodrošinātu VeA sekmīgu attīstību un izaugsmi, realizējot izvēlētos studiju 

virzienus, būtiska loma ir augsti profesionāla akadēmiskā un zinātniskā personāla piesaistei. 

VeA 2020.gadā strādā 71 ievēlēts akadēmiskā personāla pārstāvis, no kuriem 48 ar doktora 

grādu. Personas ar doktora zinātnisko grādu veido 67,7% no ievēlētā akadēmiskā personāla. 

Lai arī turpmāk saglabātu augsti kvalificēta personāla piesaisti, pašvaldība 2021.gadā 

rezervējusi finansējumu VeA akadēmiskā un zinātniskā personāla papildus atlīdzībai 

299 tūkst.EUR apmērā. 

2021.gadā tiek turpināta arī Ventspils Augstskolas personāla atbalsta programmas 

īstenošana - akadēmiskā doktora grāda iegūšanai, kas tika uzsākta 2012.gadā. 2021.gadā no 

pašvaldības līdzekļiem programmai plānoti 27 tūkst.EUR trīs jaunu stipendiātu stipendijām. 

Kopš programmas uzsākšanas doktora grādu ar pašvaldības finansiālu atbalstu ieguvuši un 

VeA turpina strādāt septiņi stipendiāti, savukārt pieci stipendiāti vēl plāno iegūt doktora 

grādu. 

Sākot ar 2018./2019.m.g. VeA informāciju un komunikāciju tehnoloģijas jomas 

studentiem iespējams iegūt Ventspils pilsētas domes stipendiju, lai veicinātu talantīgāko un 

spējīgāko vidusskolu absolventu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā piesaisti 

http://www.venta.lv/
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VeA studiju programmās, kā arī attīstītu studējošo aktivitāti akadēmiskajā, pētnieciskajā un 

sabiedriskajā darbā un veicināt radošā potenciāla produktīvu pieaugumu. Stipendijas apmērs 

ir 200 EUR mēnesī un to piešķir līdz 10 stipendiātiem. 

Realizējot Sadarbības līgumā iekļauto vienošanos, pašvaldība 2021.gada budžetā 

rezervējusi finansējumu 58 tūkst.EUR apmērā zinātnisko un mācību metodisko materiālu 

izdošanai, studējošo nodrošināšanai ar iespējām nodarboties ar sportu un kultūru, kā arī 

sadzīves apstākļu uzlabošanai, VeA piesaistītā akadēmiskā personāla un augsta līmeņa 

nozares speciālistu nodrošināšanai ar dienesta dzīvojamo telpu un jaunu studentu piesaistes 

veicināšanai.  

3.2. Sociālā nodrošināšana un veselība 

Sociālai nodrošināšanai paredzētais finansējums 2021. gadā plānots 5 929 463 EUR 

apmērā un iekļauts Sociālās dienesta administrācijas (Raiņa ielā 10 un filiāle Talsu ielā 39, 

Pārventā), sociālā aprūpes nama „Selga” un Ventspils pilsētas bāriņtiesas budžetos. 

Sociālai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem 

2021. gadā plānoti kopsummā 2,3 milj. EUR apmērā, kas ir 40% no kopējā nozarei paredzētā 

finansējuma. 2021. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un 

pakalpojumu veidi, kā arī, ņemot vērā plānotās izmaiņas asistentu pakalpojuma sniegšanā, no 

2021.gada 1.jūlija no pašvaldības budžeta plānots finansēt sociālās aprūpes pakalpojumu 

bērniem ar invaliditāti. Sociālās nodrošināšanas budžetu 2021. gadā būtiski ietekmē vairāki 

valdības pieņemtie lēmumi: 

1) ar 2021.gada 1.janvāri stājas spēkā izmaiņas trūcīgas personas statusa noteikšanā, 

kā rezultātā par trūcīgu atzīstama persona ar ienākumiem zem 273 EUR/mēn., bet 

katra nākamā mājsaimniecības persona ar ienākumiem zem 191 EUR/mēn.; 

2) ar 2021.gada 1.janvāri stājas izmaiņas garantētā minimālā ienākuma līmenī, nosakot 

to 109 EUR apmērā pirmajai vai vienīgajai mājsaimniecības personai, bet 76 EUR 

katrai nākamajai mājsaimniecības personai; 

3) 2021.gadā plānotas izmaiņas mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķina kārtībā. 

Kopumā Ventspils pilsētas pašvaldība nodrošina 40 dažādus sociālo pabalstu veidus un 

12 dažādus sociālo pakalpojumu veidus. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumu pašvaldībai primāri jānodrošina pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts, taču pašvaldība sniedz atbalstu gan bāreņiem, 

audžuģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un citām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. 

Atbalsts tiek īstenots kā atlaižu nodrošināšana pilsētas sabiedriskajā transportā, brīvpusdienu 

piešķiršana skolēniem un ēdināšanas izmaksu segšana 25%-100% apmērā pirmsskolas 

izglītības audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, svētku pabalstu 
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piešķiršana Ziemassvētkos, Lieldienās, Mātes dienā, 18.novembrī, kā arī pabalsta piešķiršana 

1.septembrī mācību līdzekļu iegādei, aprūpes pabalsta izmaksa, kā arī medikamentu un 

zobārstniecības izdevumu segšana, tiek nodrošināti tādi pakalpojuma veidi kā asistenta 

pakalpojums ģimenēm, zupas virtuve, nakts patversme, dienas aprūpes centra pakalpojumi 

personām ar garīga un funkcionāla rakstura pakalpojumiem, u.c. pabalsti un pakalpojumi. 

Ņemot vērā sabiedrisko organizāciju nozīmīgo lomu un līdzdalību pašvaldībai svarīgu 

sociālo jautājumu risināšanā, plānota sadarbība (pakalpojumu pirkšana, atsevišķu pašvaldības 

funkciju deleģēšana, atbalsts sabiedriskā labuma sniedzējiem, u.c.) ar vairāk kā 

13 sabiedriskajām organizācijām. Lai sniegtu atbalstu komplicētu sociālo problēmu 

risināšanā, 2021. gadā tiek turpināts sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu tām ģimenēm, 

kurām pastāv risks aizgādību tiesību pārtraukšanai vecākiem un bērnu nodošanai 

ārpusģimenes aprūpei, un šī pakalpojuma mērķis ir nepārtraukt vecākiem aizgādības tiesības 

un radīt apstākļus bērnu atgriešanai ģimenē. Sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām 

pašvaldības līdzekļi plānoti 618 tūkst. EUR apmērā. 

Kopš 2013.gada valsts piešķir mērķdotāciju asistentu atalgojumam, kas sniedz atbalstu 

cilvēkiem ar invaliditāti (I vai II invaliditātes grupa, bērniem no 5-18 gadu vecumam), 

nodrošinot nokļūšanu uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru 

u.c. sabiedriskām iestādēm. 2020. gadā šo pakalpojumu izmantojušas 310 personas. 

Ventspils pilsētas dome, ievērojot 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 

9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" regulējumu, ir noslēgusi 

līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta "Kurzeme visiem" īstenošanā. 

Deinstitucionalizācijas mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 

sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 

personām ar invaliditāti un bērniem, radot apstākļus, ka šīm personām ir iespējas  dzīvot kopā 

ar savām ģimenēm, apkārtējiem kaimiņiem un draugiem, nevis tikt nošķirtiem no sabiedrības. 

Viena no projekta aktivitātēm ir izveidot atbilstošu infrastruktūru, tādēļ jau 2021.gada sākumā 

dienas aprūpes centrs “Cimdiņš” uzsāks darbību projekta ietvaros atjaunotajā ēkā Kuldīgas 

ielā 4, Ventspilī, kurā tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi vismaz 55 bērniem ar 

funkcionālajiem traucējumiem un 40 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta 

ietvaros 2021.gadā turpinās darbs pie ģimeniskai videi pietuvinātas pakalpojuma sniegšanas 

vietas izveides, kuros tiks nodrošināta 16 ārpusģimenes bērnu aprūpe. 2021.gadā šo mērķu 

realizēšanai ir paredzēts finansējums 467 tūkst EUR apmērā. 
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Deinstitucionalizācijas projekta otras aktivitātes ietvaros tiek apmaksāts aprūpes 

pakalpojums bērniem, sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un vecākiem, “Atelpas 

brīža” pakalpojums, grupu dzīvokļa apmaksa un  specializēto darbnīcu apmaksa. 2021.gadā 

šim mērķim paredzēti līdzekļi 44 tūkst.EUR apmērā. 

Bērnu un jauniešu īslaicīgai nodarbinātībai vasaras brīvlaikā paredzēti līdzekļi 

91 tūkst.EUR apmērā. 2020.gadā pasākumā tika iesaistīti 257 skolēni vecumā no 15 līdz 

20 gadiem, kuriem darba vietas nodrošināja 23 uzņēmumi. 

Kopš 2012.gada Ventspils pilsētas dome sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un 

nevalstiskām organizācijām ir piedalījusies aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi” īstenošanā - 2020. gadā pasākumā piedalījās 24 Ventspils pilsētas 

iedzīvotājs. Pasākuma mērķis ir dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas 

un veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā. Dalība pasākumā turpināsies arī 

2021.gadā. 

Lai nodrošinātu klientu drošību un ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību iestādē, 

2021.gadā SAN “Selga” tupinās nodrošināt klientu kustības uzskaiti, savukārt morālo atbalstu 

SAN “Selga” iemītniekiem turpinās sniegt kapelāns. 2021.gada sākumā senioru aprūpes nama 

“Selga” 3.stāva klienti tiks iepriecināti ar izremontētām un no jauna aprīkotām istabiņām.  

Veselības aprūpes funkcijai 2021.gadā plānots pašvaldības finansējums 97 911 EUR. 

Finansējums paredzēts cilvēkresursu piesaistes programmai SIA “Ziemeļkurzemes reģionālai 

slimnīcai” – studējošu rezidentu stipendijām. 2021.gadā finansējums paredzēts 17 rezidentu 

stipendijām, ar kurām jau ir noslēgti līgumi par stipendiju piešķiršanu, kā arī 3 jauniem 

rezidentiem, ar kuriem līgumi varētu tikt noslēgti 2021.gadā. 

 

3.3. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

Nozarē paredzētais finansējums iekļauts Pašvaldības policijas, pārējo sabiedriskās 

kārtības un drošības pakalpojumu budžetos, un 2021. gadā izdevumi plānoti 2 057 592 EUR 

apmērā. 

Sabiedrisko kārtību un drošību Ventspils pilsētā ik diennakti uzrauga Pašvaldības 

policija. 2021. gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai 

gan pilsētas publiskajās vietās, gan masu pasākumos, pilsētas saistošo noteikumu kontrolei, 

pārkāpēju aizturēšanai, saukšanai pie atbildības, vides objektu uzraudzībai plānots izlietot 

1 864 103 EUR. 

Arī 2021. gadā Pašvaldības policija sadarbojoties sniegs iespējamo palīdzību 

atbildīgajām valsts institūcijām, kas nodrošina iekšējo drošību Ventspils administratīvajā 

teritorijā t.sk. Valsts policijai, Valsts drošības dienestam u.c. noziedzības prevencijai, 

noziegumu atklāšanai, kā arī noziedznieku aizturēšanai. 
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Pašvaldības policija turpinās nodrošināt profilakses darbu ar nepilngadīgajām 

personām, t. sk. veicot prevencijas darbu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, apmeklējot 

skolas un skaidrojot bērniem par viņu tiesībām, tiesiskajām interesēm un pienākumiem. 

Pašvaldības policija 2021.gadā turpinās veikt darbības, lai nodrošinātu gan sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu, gan pilsētas infrastruktūras un vides 

objektu uzraudzību un aizsardzību, gan sabiedriskās kārtības uzraudzību, t.sk. kultūras un 

sporta pasākumos. 

Papildus minētajam, Pašvaldības policijas atbildībā ir pilsētas pludmales glābšanas 

dienesta darba organizēšana peldsezonas laikā, kas valstī noteikta no 15.maija līdz 

15.septembrim. 

Lai paaugstinātu sabiedrības uzticēšanos Pašvaldības policijai vēl augstāk, veicinātu 

sabiedrības iesaistīšanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kārtības problēmu risināšanā un 

policijas darba operativitātes uzlabošanā, tiks rīkotas tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem, 

skolēniem un pedagogiem informācijas dienās. 

Jāpiemin arī, ka ikdienā Pašvaldības policija, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu, 

arvien aktīvāk iesaistās ūdenstilpju uzraudzībā pilsētas administratīvajā teritorijā, tai skaitā, 

malu zvejniecības apkarošanā un zivju resursu saglabāšanā. 

3.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

2021. gadā komunālās saimniecības pasākumiem Ventspils pilsētas pašvaldības 

budžetā plānots finansējums 19 276 558 EUR apmērā. 

 

3.4.1. Komunālā pārvalde 

 

Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas un valsts ārkārtējās situācijas radītām negatīvām 

ekonomiskajām sekām, 2021.gadā  paredzēts turpināt pilsētas infrastruktūras rekonstrukcijas 

darbus, veicot brauktuvju, ietvju atjaunošanu, iekšpagalmu rekonstrukciju, apgaismojuma un 

rotaļu laukumu izbūvi, kā arī citus pilsētas objektu uzturēšanas un atjaunošanas darbus. 

Ņemot vērā iedzīvotāju ieinteresētību par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

iekšpagalmu sakārtošanu, arī 2021. gada budžetā rezervēti līdzekļi 500 000 EUR apmērā 

līdzfinansējumam daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.  

Plānots turpināt dažādus pilsētas sakārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas darbus, 

piemēram, Pērkoņu ielas pārbūve, Bangu ielas seguma atjaunošana, iekšpagalmu J.Poruka 

ielā, Brīvības ielā un P.Stradiņa ielā labiekārtošana, jauna rotaļu laukuma izbūve iekšpagalmā 
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Lielajā prospektā 13A, jauna pazemes tipa konteineru laukuma izbūve iekšpagalmā Usmas 

ielā 13, gājēju pāreju izgaismošana Lauku ielā un Raiņa ielā pie Sarkanmuižas dambja un 

Brīvības ielā, apgaismojuma uzlabošanas darbi Grīvas, Ābolu un Straumes ielās, Ventas tilta 

apļos, kā arī Krievlaukos, Bērnu pilsētiņā un iekšpagalmos. 

Pilsētas objektu pilnveidošanai nākamā gadā plānots veikt stāvlaukuma paplašināšanu 

pie Staldzenes stāvkrasta, stāvlaukumu izbūvi pie Briežu dārza un Akmeņu ielā 3/5, Reņķa 

dārza tiltiņa pie Strēlnieku ielas remontu, ūdens dzeršanas sifonu ierīkošanu abās bērnu 

pilsētiņās, Piedzīvojumu parka tālāko attīstību, laivu nolaišanas vietas – slipa pilnveidošanu 

pie Ventas upes u.c. 

2021.gadā tiks turpināta investīciju projektu “Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības 

ielā 2, Ventspilī” un “Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, 

Ventspilī” realizācija. 

Zinātnes centrā tiks izveidotas izglītojošās interaktīvas ekspozīciju zāles, mācību 

klases, laboratorijas un tehniski radošās darbnīcas. Izglītojošās ekspozīcijas un jaunizveidotās 

mācību programmas jau no mazotnes rosinās bērnos un jauniešos interesi par dabas zinātnēm, 

tehnoloģiju un inženierzinātnes attīstību. Zinātnes centra ekspozīcijas būs pieejamas plašai 

sabiedrībai - gan Latvijas, gan ārvalstu viesiem, tādējādi nodrošinot Ventspils kā starptautiska 

tūrisma galamērķa attīstību un veicinot Ventspils pilsētas atpazīstamību. 

Savukārt Inovāciju centrā plānots attīstīt uzņēmējdarbību veicinošās aktivitātes, 

izveidot biznesa inkubatoru, biznesa akseleratora programmu un universālas biroja telpas 

jauno uzņēmēju piesaistei un atbalstam, jaunu darbavietu radīšanai. Jau 2020. gada 

13. novembrī veiksmīgi noslēdzās izsole par biroju un kafejnīcu telpu īres nomas tiesībām 

Inovāciju centrā, plānojot Ventspils darba tirgū izveidot ne mazā kā 99 darba vietas.  

2021.gadā plānots turpināt izpēti un projektēšanas darbus par bērnu atpūtas un 

aktivitāšu centra izveidi un tā potenciālo atrašanās vietu. 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitāti, 2021.gadā paredzēts uzsākt projektēšanas 

darbus ēku Tirgus 5 un Skroderu 13  atjaunošanai, projektu realizācijai piesaistot ES 

struktūrfondu līdzekļus, kā rezultātā tiks izveidotas mūsdienīgas biroja telpas jaunu uzņēmēju 

piesaistei un jaunu darba vietu radīšanai. 

Pilsētas uzturēšanas programmai paredzēto finansējumu plānots izlietot: 

1. ielu segumu un grantēto ielu remontam un uzturēšanai; 

2. pilsētas ielu, skvēru, iekšpagalmu un pludmales tīrīšanai un labiekārtošanai; 

3. zaļumsaimniecības pasākumiem – apstādījumu un koku uzturēšanai, jaunu 

stādījumu izveidei, zālienu ierīkošanai un zālāju pļaušanai, kā arī citiem darbiem, kas saistās 

ar pilsētas zaļās zonas uzturēšanu un labiekārtošanu; 

4. ceļu satiksmes drošības pasākumiem – luksoforu uzturēšanai, ceļa zīmju 

apkalpošanai un ielu marķēšanai; 
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5. sanitārajiem pakalpojumiem – dzīvnieku uzturēšanai patversmē, bezpiederīgo 

apglabāšanai, sabiedrisko tualešu uzturēšanai; 

6. ielu apgaismojumam un apgaismojuma remontam, kā arī jaunu gaismas objektu 

izveidei. 

3.4.2. Ventspils osta 

2021.gada 1.janvārī savu darbību sāks jauna pašvaldības iestāde “Ventspils osta”. 

Jaunās pašvaldības iestādes “Ventspils osta” mērķis būs nodrošināt Ventspils pilsētas 

pašvaldībai piederošo un piekrītošo īpašumu pārvaldīšanu, pārraudzību, efektīvu un 

pašvaldības interesēm atbilstošu izmantošanu, kā arī Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā 

nodotās mantas pārraudzību pašvaldības interesēs. Ņemot vērā jaunās iestādes specializāciju, 

tai būs iespēja operatīvāk nodrošināt sadarbību ar privātā sektora komersantiem un 

pārstāvjiem, kam ir interese un nepieciešamība risināt jautājumus saistībā ar pašvaldībai 

piederošajiem un piekrītošajiem īpašumiem. 

3.5.  Vides aizsardzība 

Vides uzraudzības nodaļas darbs un vides aizsardzības pasākumi tiek finansēti no 

pašvaldības budžeta, un 2021.gadā šim mērķim plānoti 103 986 EUR. 

2021.gadā Vides uzraudzības nodaļa plāno turpināt sadarbību ar valsts vides 

institūcijām, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas vides aizsardzības jomā.   

Paredzēts turpināt vides izglītības pasākumu organizēšanu, kas ir viens no Zilo karogu 

kustības kritērijiem. Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Izglītības pārvaldes Vides 

izglītības metodisko apvienību un Vizuālās mākslas metodisko apvienību. Plānots sniegt 

atbalstu Ventspils Ekoskolām – 4.vidusskola, Pārventas pamatskola, 1.pamatskola un 

pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”. 2021.gadā plānotie vides izglītības pasākumi – 

skolēni eksperimentē, vides spēles, vides olimpiāde 8.klašu skolēniem, vizuālās mākslas 

konkurss, Ventspils Mākslas skolas skolēnu darbu konkurss. Pilsētas mēroga vides izglītības 

pasākumos ik gadu tiek iesaistīti ap 300 skolēnu.  

 

3.6. Kultūra un sports 

3.6.1. Ventspils bibliotēka  

 
www.biblioteka.ventspils.lv 

 

Ventspils bibliotēkas 2021.gada budžetā plānoti izdevumi 4 071 412 EUR apmērā.  

Bibliotēka nodrošina  pieeju informācijai dažādām mērķgrupām - bērniem, skolēniem 

un studentiem, jaunajiem vecākiem, senioriem, uzņēmējiem u.c. interesentiem, kā arī 

http://www.biblioteka.ventspils.lv/
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darbojas kā sociālās komunikācijas centrs, piedāvājot periodiku, daiļliteratūru, nozaru 

literatūru, datubāzes, apmācības un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

2021.gadā plānots pabeigt daudzfunkcionālo pakalpojuma centru Kuldīgas ielā 138, 

Ventspilī, kurā tiks paplašināts un pilnveidots esošās Gāliņciema bibliotēkas pakalpojumu 

klāsts, kā arī tiks piedāvāti daudzveidīgi kultūrizglītojoši pasākumi – izstāžu un koncertu 

cikli, interešu klubi dažādām mērķgrupām u.c.. 

2021.gadā tiks turpināta Ventspils bibliotēkas attīstība, ņemot vērā nozares novitātes 

un inovācijas, lai pilnveidotu un uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanu, kā arī Ventspils bibliotēka 

organizēs dažādus pasākumus - lekcijas, seminārus, lasīšanas veicināšanas nodarbības un 

radošās darbnīcas bērniem, tikšanās ar grāmatu autoriem, koncertus. 2021.gadā Ventspils 

bibliotēka turpinās strādāt pie pakalpojumu paplašināšanas ģimenēm ar bērniem, piedāvājot 

bibliotēku kā vasaras un skolēnu brīvdienu atpūtas un izklaides vietu. Īstenojot pašvaldības 

programmu “Ventspils- mazulim draudzīga pilsēta” tiks piedāvātas lekcijas jaunajiem 

vecākiem, kā arī sadarbībā ar Sporta pārvaldi bibliotēka iesaistīsies Eiropas sporta nedēļas un 

Latvijas Veselības nedēļas pasākumos. Mūzikas bibliotēkā turpināsies lekciju cikls par 

mūziku, kokles spēles un spēka dziesmu vakari, kā arī radošās nodarbības skolēniem. 

Lai palielinātu attālināto bibliotēkas lietotāju skaitu, Ventspils bibliotēka tīmekļa 

vietnē un sociālajos tīklos operatīvi tiks sniegta informācija par jaunajām grāmatām, 

bibliotēkas aktualitātēm un pasākumiem, piedāvātajām datubāzēm, e-grāmatām u.c. 

2020.gadā Ventspils bibliotēkās kopā notikuši 310 publiskie pasākumi, t.sk. bērniem- 162 un 

10 muzikāli pasākumi un koncerti, teju 200 izstādes no kurām 20 mākslas izstādes. 

2021.gadā Ventspils bibliotēka turpinās Eiropas Komisijas finansētā projekta „Europe 

Direct informācijas centrs Ventspils” realizāciju. Centrs piedāvā vispusīgu informāciju par 

Eiropas Savienību un organizē publiskus bezmaksas pasākumus iedzīvotājiem, seminārus 

uzņēmējiem un citiem interesentiem. 

Ventspils bibliotēkai 2021.gadā plānota kārtējā akreditācija kā reģiona galvenajai  

bibliotēkai, kura koordinē Ventspils novada 13 bibliotēku darbību.  

2021.gadā Mācību centrs turpinās piedāvāt individuālās konsultācijas, kā arī 

bezmaksas apmācības kursus dažādām interesentu grupām, lai bibliotēkas lietotāji mācētu 

izmantot bibliotēkas un citus  piedāvātos e- pakalpojumus. Turpināsies informācijpratības 

nodarbības dažāda vecuma auditorijām. 

Grāmatu, periodikas un citu audiovizuālo informācijas nesēju iegādei 2021.gadā 

plānoti izdevumi 70 541 EUR apmērā. Sadarbībā ar SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā 

slimnīca” speciālistiem tiks turpināts papildināt medicīnas literatūras krājumu.  
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3.6.2. Ventspils muzejs 

 
www.ventspilsmuzejs.lv 

 

Ventspils muzeja darbības nodrošināšanai un attīstīšanai 2021.gadā kopumā plānots 

izlietot 3 830 050 EUR.  

Kā vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem 2021.gadā muzejs paredz 

ES līdzfinansētu projektu īstenošanu Piejūras brīvdabas muzejā. Darbs pie daudzfunkcionālās 

ēkas (ieejas mezgla/darbinieku/ekspozīciju/krājuma un restaurācijas darbu nodrošinošo telpu) 

projekta izstrādes un celtniecības uzsākšanas un jaunas pastāvīgās ekspozīcijas veidošanas 

Piejūras brīvdabas muzejā (projekts "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība"). Plānots darbs pie pastāvīgās 

ekspozīcijas koncepcijas un satura, kas veltīts zvejnieku un zemnieku tradicionālajam 

dzīvesveidam Ventspils novadā un dabai Ziemeļkurzemē.  

Ventspils muzejs turpinās darbu pie projekta "Laivu nojume Piejūras brīvdabas 

muzejā" īstenošanas un jaunas laivu ekspozīcijas izveides. Laivu nojumi būvēs teritorijā pie 

Smiltnieku mājas, tai paredzot divas funkcijas – muzeja krājuma (laivu) pasargāšanu no 

klimatiskajiem apstākļiem un krājuma priekšmetu daļēju eksponēšanu apmeklētājiem 

(veidojot atvērto krājumu).  

Ir noslēdzies darbs pie projekta “Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana: Piejūras brīvdabas muzeja zvejas laivu kolekcijas restaurācija”. 

Projekta ietvaros ir restaurētas 13 zvejas laivas, 2 glābšanas laivas, 1 sporta laiva un ar 

zvejniecību saistīti priekšmeti. Restaurētās laivas tiks novietotas izveidotajā laivu nojumē un 

tiks nodrošināta to daļēja eksponēšana, atbilstoši atvērtā krājuma principiem. Ventspils 

muzeja speciālisti nodrošinās projekta sagatavošanas un īstenošanas koordinēšanu, 

uzraudzību un dokumentācijas gatavošanu. 

Ventspils muzejs plāno turpināt papildināt muzeja krājumu ar atbilstošiem krājuma 

priekšmetiem, šim nolūkam paredzot gan asignējumus pašvaldības budžetā, gan arī piesaistot 

līdzekļus no Valsts Kultūrkapitāla fonda, citiem fondiem, privātiem ziedojumiem. Vienlaicīgi 

muzejs plāno saglābāt ar pašreizējo sabiedrības aktivitātes līmenī dāvinājumu jomā, saņemot 

dāvinājumā muzeja krājumā Ventspils un novada vēsturei nozīmīgus muzejiskus priekšmetus.  

Plānots turpināt Ventspils pilsētas un novada, kā arī Kurzemes piekrastes kuģniecības 

vēstures zinātnisku izpēti un popularizāciju, izmantojot gan muzeja pētnieciskos resursus, gan 

arī piesaistot speciālistus no vadošajām Latvijas kultūrvēsturiskās pētniecības institūcijām – 

Latvijas vēstures institūta, LU Vēstures un filozofijas fakultātes, Latvijas Valsts vēstures 

arhīva u.c. Zinātnisko pētījumu rezultātus paredzēts izmantot gan Ventspils muzeja 

http://www.ventspilsmuzejs.lv/
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struktūrvienību ekspozīciju un izstāžu veidošanā, gan arī gatavojot nākamo Ventspils Muzeju 

rakstu krājumu (paredzēta intensīva Ventspils Muzeja rakstu IX laidiena rakstu 

komplektēšana un izstrāde, kura izstrādes gaitā plānoti gan muzeja speciālistu, gan citu 

pētnieku raksti, avotu edīcijas). Ventspils muzeja vēsturnieki turpinās strādāt pie izvirzītajām 

pētnieciskajām tēmām muzeja izstāžu, publikāciju un muzeja pasākumu nodrošināšanai. 

2021.gadā tiek paredzēts pabeigt sagatavot I.Štrumfas darba “Ventspils grāmata” otro 

daļu (Pirmais pasaules karš, Latvijas Republika 20.gs. 20.-30.gs., pēckara periods) un to 

publicēt. Ventspils muzejs turpinās sagatavot bukletus u.c. lakoniska apjoma materiālus, kas 

saistīts ar Livonijas ordeņa pili Ventspilī, Kurzemes un Zemgales  hercogistes, guberņas un 

novada vēsturi.  

Paredzēts veidot un eksponēt tematiskas izstādes no Ventspils muzeja krājuma, kā arī 

piesaistīt plašas apmeklētāju masas interesējošus citu institūciju veidotas izstādes un 

kolekcijas. Kā nozīmīgākā krājuma izstāde tiek plānota izstāde “Kapiņu stāstiņi jeb Visi tur 

būsim” par apbedīšanas tradīcijām Ziemeļkurzemē. Turpinot iepriekšējo gadu praksi, īpašu 

lomu plānots pievērst neliela formāta jaunieguvumu izstādēm, tādējādi operatīvi informējot 

Ventspils iedzīvotājus un pilsētas viesus par jaunākiem Ventspils muzeja krājuma 

priekšmetiem, to vēstījumu un nozīmi lokālās vēstures izpētē. 

Arvien nozīmīgāku lomu Ventspils muzeja dzīvē ieņem muzejpedagoģiskās 

nodarbības, kas nodrošina gan apmeklētāju plūsmu, gan dod ievērojamu pienesumu pilsētas 

un novada kultūrizglītībā. Tiks sagatavotas jaunas muzejpedagoģijas nodarbības atbilstoši 

Kultūras ministrijas projekta “Skolas soma” prasībām. 

Ņemot vērā COVID-19 pandēmijas sekas un ievērojot visus nepieciešamos 

piesardzības pasākumus, pilsētas iedzīvotāju un tās viesu intereses, paredzēts saglabāt, 

pilnveidot un saturiski papildināt arī Ventspils muzeja piedāvāto pasākumu klāstu, 

aktualizējot jau tradicionālo piedāvājumu un piedāvājot jaunus izglītojoši izklaidējošus 

pasākumus. 

Rietumlatvijas vēstures izpētes projekta ietvaros paredzēts turpināt Ventspils pilsētas 

un novada arheoloģisko izpēti Ventspils novada kuršu un lībiešu viduslaiku – agro jauno 

laiku apbedījumu vietās. 

 

3.6.3. Kultūras centrs 

 
www.kulturascentrs.ventspils.lv 

 

Kultūras centra 2021. gada kopējais budžets plānots 1 827 025 EUR apmērā, tajā 

skaitā iestādes 2021. gada budžetā dažādu kultūras pasākumu organizēšanai paredzēti 
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1 008 911 EUR. Ņemot vērā, ka Kultūras centrs organizē daļu no Ventspilī notiekošajiem 

pasākumiem, 2021.gadā šie pasākumi tiks organizēti atbilstoši Ministru kabineta 

izsludinātajiem COVID-19 ierobežošanas nosacījumiem. 

Kultūras centra 2021. gada darbības virzieni ir amatiermākslas kolektīvu darbības 

nodrošināšana un to jaunrades attīstības veicināšana, kā arī Ventspilij nozīmīgu, jau par 

tradīciju kļuvušu brīvdabas pasākumu organizēšana – Jūras svētki, Pārventas svētki, Bērnu 

svētki, Zilā karoga pacelšanas svētki, Latvijas Proklamēšanas gadadiena, Jaunā gada 

sagaidīšana un citi pasākumi. Turpināsies sadarbība ar Nacionālo kultūras biedrību asociāciju, 

organizējot pilsētā baltkrievu tradīciju svētkus „No Jāņiem līdz Kupalai”, festivālu “Ventspils 

vainags”, starptautisko bardu saietu „Tatjanas diena”, kā arī Krievu un Ukraiņu kultūras 

dienas.  

Stabilu vietu kultūras un izklaides pasākumu programmā ir ieņēmusi arī Ventspils 

tūrisma sezonas atklāšana ar velo braucienu un koncertiem. Tiks turpināts 2013. gadā 

iesāktais pasākums „Piektdienas vakara pastaiga”, kā arī turpināsies sadarbība ar Latvijas 

motobraucēju asociāciju par Starptautiskā pasākuma „Kurland Bike Meet” rīkošanu. 

Paredzēts sadarbībā ar producentu kompānijām organizēt Ventspils šlāgerfestivālu Reņķa 

dārzā.  

Īpaši nozīmīgs darbs tiks veltīts gada lielākajam notikumam – augusta pirmajā nedēļas 

nogalē notiekošajiem Pilsētas svētkiem, kuru organizatoriskā virsuzraudzība kopš 2020. gada 

uzticēta Kultūras centram. 

2021. gadā Kultūras centrs turpinās administrēt Ventspils pilsētas domes Kultūras 

projektu konkursu vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra mākslas, kino, foto, rakstniecības, 

vides un citās nozarēs, kā arī Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas 

projektu konkursu t.sk. atbalsta programmu Ventspils Augstskolas studentiem un studentu 

organizācijām. 

Kā katru gadu, uzmanība tiks pievērsta arī mākslinieciskās jaunrades veicināšanai. 

Kultūras centrā darbojās un finansiāli tiek atbalstīti 54 dažāda žanra amatiermākslas kolektīvi, 

pulcējot vairāk kā tūkstoti dalībniekus. Jūnijā paredzēta divu deju kolektīvu piedalīšanās 

Baltijas valstu studentu Dziesmu svētkos “Gaudeamus” Viļņā, bet jūlijā XII Latvijas skolu 

jaunatnes Dziesmu un deju svētkos dalību ņems astoņi Ventspils Kultūras centra kolektīvi. 

2021. gadā Kultūras centrs plāno turpināt tehnisko iespēju modernizēšanu un 

papildināšanu: 2018.gadā uzsākto skaņu un gaismas iekārtu nomaiņu. Plānots iegādāties 

zemo frekvenču skandas, kas pilnveidos jau esošo mobilās skaņas tehnikas komplektu. Tiks 

uzsākta arī daļēja Kultūras centra ēkas jumta seguma nomaiņa, lietusūdens novadīšanas 

sistēmas remonts un zibensaizsardzības sistēmas sakārtošana. 
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3.6.4. SIA „Kurzemes filharmonija” 

 
www.jurasvarti.lv 

 

SIA “Kurzemes filharmonija” apsaimniekošanā atrodas divas Ventspils kultūras 

norises vietas – teātra nams “Jūras vārti” un akustiskā koncertzāle “Latvija”, kas 

koncertdarbību uzsāka 2019. gada jūlijā. 

Teātra nams “Jūras vārti” jau 11 gadus apmeklētājiem piedāvā augstvērtīgu 

profesionālo skatuves mākslu - Latvijas profesionālo teātru izrādes, operas un baleta 

uzvedumus, dažādu žanru mūzikas koncertus un vizuālās mākslas izstādes. Savukārt, 

koncertzāles “Latvija” repertuāru veido pieprasītāko pašmāju mūziķu priekšnesumi, kā arī 

ekskluzīvi un pirmreizīgi ārvalstu mākslinieku koncerti, iekļaujot plaša spektra akadēmiskās 

mūzikas, kamermūzikas, populārās mūzikas, kā arī starpžanru projektus. Tāpat kā līdz šim, 

kapitālsabiedrība arī 2021.gadā plāno turpināt sadarbību ar visiem līdzšinējiem profesionālās 

mākslas kolektīviem, kultūras iestādēm, ārvalstu vēstniecībām, producentu kompānijām un 

privātajiem partneriem. 

Pašvaldības finansējums kapitālsabiedrībai deleģēto uzdevumu izpildei 2021.gadā  

plānots 1 548 701 EUR apmērā.  

Teātra namā “Jūras vārti” un koncertzālē “Latvija” 2021.gadā tiek plānoti kopumā 

vairāk kā 140 pasākumi, ieskaitot izstādes un telpu nomas pasākumus, kuri tiks organizēti 

atbilstoši ar COVID-19 izplatības mazināšanas saistītajiem ierobežojumiem.  

Izvērtējot teātra nama ”Jūras vārti” repertuāru, pieņemts lēmums repertuāru papildināt 

ar viesizrādēm no ārvalstīm, lai nodrošinātu iespēju gūt daudzveidīgu un mūsdienīgu skatuves 

mākslas pieredzi. Tādējādi 2021.gada septembrī plānota Latvijas un Baltijas teātra panorāmas 

programma ar īpašu profesionālo teātru skati jeb Teātru festivāls “RADArs 2021”. Teātra 

nams kā telpa vizuālajai mākslai – uzsvars tiks likts gan uz jauno, aktuālo autoru daiļrades 

atspoguļošanu, gan uz iesāktu tradīciju turpināšanu. 2021.gada vasarā jau 4.reizi tiks realizēts 

mākslas un gaismas projekts uz teātra nama Lielās zāles skatuves. 2021.gadā izstāžu 

repertuārs teātra namā “Jūras vārti” veidots, izvēloties māksliniekus, kuru daiļrade pārstāv 

dažādus mākslas veidus un ir atšķirīga gan stilistiskā, gan tehniskā izpildījuma ziņā.  

Kultūras apmaiņas jomā augstu vērtējama sadarbība ar teātra festivālu “Zelta Maska 

Latvijā”, kas jau desmito gadu ļaus skatītājiem Ventspilī baudīt labākās Krievijas teātru 

izrādes. 2021.gadā festivāla ietvaros Ventspilī plānota Leonīda Jākobsona vārdā nosaukta 

baleta teātra galā koncerts “Jakobsons un klasika”. Programmā teātris demonstrēs savu radošo 

iespēju paleti visā tās spektrā. Otra izrāde festivāla ietvaros plānota teātra “Balets Maskava” 

http://www.jurasvarti.lv/
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izrāde “Deju grīda”.  Izrādē dejo abu teātra trupu – kā laikmetīgās, tā klasiskās – dalībnieki. 

Izrāde iekļauta arī 2020. gada Teātra balvas «Zelta Maska» long-list izlasē. 

Plānojot repertuāru koncertzālē ”Latvija” ar Latvijas mūziķu un kolektīvu 

piedalīšanos, tiek ņemtas vērā jau iedibinātās tradīcijas un iepriekšējā sadarbība. 2021.gadā 

koncertzālē “Latvija” plānoti kora un vokālās mūzikas koncerti ar Latvijas profesionālo 

kolektīvu/mākslinieku dalību, piemēram, VAK “Latvija”, latviešu basbaritona Egila Siliņa 

koncerts. Tiks atzīmēta arī komponista Pētera Vaska 75 gadu jubileja. Koncertā skanēs viņa 

paša komponētais jaundarbs,  kuru izpildīs Latvijas Radio koris un solisti – skotu ērģelnieks 

Endrū Forbss un latviešu pianists Reinis Zariņš. 

Vācijas ērģeļu būvniecības uzņēmuma «Johannes Klais Orgelbau» stabuļu ērģeļu un 

Dāvida Kļaviņa vertikālo koncerta klavieru M470i unikalitātes uzsvēršanai arī 2021.gadā 

koncertzālē “Latvija” tiks organizēti ikgadējie koncertu cikli.  

  No 2014.gada SIA “Kurzemes filharmonija” veicina Kamerkora “Ventspils”,  

Ventspils Kamerorķestra un Ventspils Bigbenda māksliniecisko attīstību, atbalstot 

koncertprogrammu veidošanu sadarbībā ar profesionāliem solistiem. Gada laikā  kolektīvi ir 

ieplānojuši sagatavot jaunas oriģinālprogrammas, kas atspoguļos gan latviešu, gan pasaules 

mūzikas komponistu daiļradi.  

Vasaras sezonā – augusta vidū SIA „Kurzemes filharmonija” ar Latvijas Nacionālo 

simfonisko orķestri turpinās kopēju sadarbību, organizējot klasiskās mūzikas festivālu 

“LNSO vasarnīca” Ventspilī koncertzālē ”Latvija”. Festivāla galvenā ideja ir doties prom no 

galvaspilsētas, tuvāk citu Latvijas koncertzāļu klausītājiem.  

Kā ik gadu, arī 2021.gadā tiek plānots pieteikties Valsts kultūrkapitālfonda 

mērķprogrammas finansējumam "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības 

nodrošināšana nacionālās vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos". 

Finansējumu plānots izlietot Latvijā un ārvalstīs rezidējošo profesionālās mākslas kolektīvu, 

mākslinieku un viesmākslinieku koncertu, izrāžu vai izstāžu nodrošināšanai teātra namā 

„Jūras vārti” un koncertzālē ”Latvija”. 

3.6.5. Sports 

Sporta pārvaldes budžets 2021. gadā plānots 3 133 732 EUR apmērā. Galvenie Sporta 

pārvaldes uzdevumi ir sekmēt ikviena iedzīvotāja un pilsētas sporta attīstību, nodrošināt 

veselīga dzīvesveida prioritātes un iespējas iedzīvotājiem nodarbojoties ar sportu ikdienā 

amatieru un profesionālā līmeņos, turpināt iedzīvotāju vēlmju izpēti sporta jomā un pilsētas 

sporta organizāciju darbības koordinēšanu, pilsētas sporta bāzu tālākas attīstības un 

pieejamības nodrošināšana, īpašu uzmanību veltot bērnu un jauniešu sportam. 

Sporta pārvalde nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldības līdzekļu sportam mērķtiecīga 

izlietojuma koordināciju un kontroli, kā arī sadarbību ar sporta organizācijām pilsētā un 
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valstī. Sporta pārvalde veiksmīgi sadarbojas ar pilsētas sporta organizācijām – 

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, sporta skolu “Spars”, Izglītības pārvaldi, sporta 

klubiem, kā arī Latvijas Olimpisko komiteju, sporta veidu federācijām, sporta sacensību 

aģentūrām. 

2021.gadā Ventspilī plānoti vairāki nozīmīgi sporta pasākumi: Ventspils 

Piedzīvojumu parka maratons, sadarbībā ar Latvijas sporta federācijām plānoti Latvijas 

čempionāti taekvondo, Latvijas čempionāta posma sacensības spēkavīriem, pludmales 

volejbolā, virves vilkšanā, loka šaušanā, un citos sporta veidos. Sadarbībā ar Latvijas hokeja 

federāciju plānota Zvaigžņu spēle hokejā Junioru attīstības hokeja līgā. Plānotas arī 

starptautiskas sacensības, no tām nozīmīgākās - starptautiskais ielu kultūras un sporta 

festivāls „Ghetto Games”, starptautiskas sacensības tenisā, kikboksā, loka šaušanā, kērlingā, 

daiļslidošanā un citos sporta veidos. Protams, jārēķinās ar ārkārtas situāciju valstī saistībā ar 

Covid 19, kas būtiski var ierobežot plānoto pasākumu norisi. 

2021. gadā plānots labiekārtot esošās sporta bāzes, uzlabojot sporta infrastruktūru, kā 

arī iegādāties jaunu sporta inventāru. 

Pašvaldības finansējums plānots pilsētas sporta klubu darbības sekmēšanai, pasākumu 

organizēšanai un interešu izglītības programmu sportā atbalstam. 

Ventspils pilsētā darbojas 32 sporta klubi, kas nodrošina iespējas pilsētas 

iedzīvotājiem, t.sk. bērniem un jauniešiem nodarboties ar sporta aktivitātēm, kopumā iesaistot 

ap 1 200 bērnus un jauniešus, kā arī 500 Ventspils Tehnikuma audzēkņus. 

2021. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, plānots izsludināt pašvaldības sporta projektu 

konkursu, kas ļautu ikvienam interesentam izstrādāt un iesniegt projektu gan par sporta 

pasākumu sarīkošanu Ventspilī, gan par bērnu un jauniešu iesaistīšanu dažādās aktivitātēs 

sporta klubos. 

Lai mudinātu ikvienu ventspilnieku nodarboties ar veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, 

pašvaldība paredzējusi dotāciju sporta bāžu uzturēšanai, lai ikvienam pilsētas iedzīvotājam 

būtu iespēja bez maksas sportot pilsētas stadionā, futbola laukumos, ielu vingrošanas stadionā 

un skeitparkā. 

Lai iesaistītu iedzīvotājus dažādos sporta pasākumos, Sporta pārvalde sadarbībā ar 

Olimpisko centru „Ventspils” un sporta klubiem un Latvijas Sporta federācijām plāno izvērtēt 

iespēju rīkot pilsētas pieaugušo un jaunatnes atklātos čempionātus vairākos sporta veidos. 

2021.gadā plānots turpināt atbalstīt augstas klases sportistus sagatavošanas 

programmu vairākos olimpiskajos sporta veidos. Katra sportista mērķis ir piedalīties un 

sasniegt visaugstākos rezultātus Olimpiskajās spēlēs, kurām 2021.gadā gatavojas septiņi 

Ventspils augstas klases sportisti. 

Sporta pārvalde arī 2021.gada iesaistīsies projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī“ īstenošanā, kura mērķis ir uzlabot 
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pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Ventspils pilsētas 

iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, īstenojot vietēja mēroga pasākumus un informatīvās 

kampaņas par veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem. 

3.7. Pašvaldības pārvalde 

www.ventspils.lv 

   Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par 

pašvaldībām” nodrošina Ventspils pilsētas dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar 

apstiprināto Ventspils pilsētas domes nolikumu, nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība 

un struktūrvienības. 2017. gada 3. jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas, kurās tika ievēlēti 

13 domes deputāti, t.sk., deviņi partijas „Latvijai un Ventspilij” deputāti un četri pārstāvji no 

deputātu kandidātu saraksta Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”, Partija "VIENOTĪBA", Latvijas Reģionu Apvienība. Nākamās pašvaldību 

vēlēšanas notiks 2021.gada 5.jūnijā. Pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 

2021.gada budžetā paredzēti līdzekļi 3 236 926 EUR apmērā. 

Līdz 2021.gada 31.oktobrim Ventspils pilsētas dome turpinās realizēt projektu 

“Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas”, kā ietvaros tiek īstenotas vairākas aktivitātes: 

izglītojošo ekspozīciju izstrāde Zinātnes un inovāciju centrā; kvalificētu speciālistu piesaistes 

programma ar tādiem rīkiem kā LIVIN kontaktpunkts un LIVIN platforma – dzīvošanas, 

izglītības un darbavietu jautājumu risināšana ģimenēm, kas pārceļas uz Ventspili; aktivitātes 

ārvalstu tiešo investīciju piesaistei IKT nozarē, izmantojot digitālo mārketingu un citus 

modernā mārketinga paņēmienus; strādājošo pārkvalifikācijas programma darbam  IKT 

nozarē, piedāvājot tādus apmācību kursus kā digitālais mārketings, Java script 

programmēšana u.c. prasmes pēc vajadzības. 

2021.gadā plānots turpināt pašvaldības atbalsta programmu īstenošanu: 

– Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. 

– Atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai, kā ietvaros pašvaldība sniedz 

finansiālo atbalstu Ventspils pilsētā esošo nozīmīgāko kultūrvēsturisko ēku – 

arhitektūras pieminekļu saglabāšanai. 2020.gadā piešķirts līdzfinansējums 

6,5 tūkst. EUR apmērā Ventspils luterāņu baznīcas saglabāšanai, ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai. 

– Tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu jomas projektu līdzfinansēšanas konkurss. 

2018.-2019.gadā tika atbalstīti trīs Ventspils uzņēmēju projekti ar kopējo 

pašvaldības atbalstu 11 tūkst. EUR apmērā – ekskursiju vilcieniņa izbūve un tā 

http://www.ventspils.lv/
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aprīkošana ar digitālo gidu 5 valodās, kā arī bērnu ārpagalma atpūtas zonas izbūve 

un iekārtošana Baznīcas ielā 2, Ventspilī. 

– Lai risinātu īres mājokļu pieejamības problēmas, 2019.gada decembrī izveidots 

īres dzīvojamo māju jaunbūvju līdzfinansēšanas konkurss. 2020.gadā saņemti divi 

projektu iesniegumi par dzīvojamo ēku jaunbūvi (kopā 39 dzīvokļi) ar kopējo 

pieprasīto pašvaldības atbalstu 350 tūkst. EUR. 

3.8. Ekonomiskā darbība 

3.8.1. Tūrisma informācijas centrs 

www.visitventspils.com 

 

Tūrisma nozares attīstību Ventspilī koordinē Tūrisma informācijas centrs, kura 

darbībai 2021.gadā piešķirts finansējums 322 803 EUR apmērā. 

Lai starptautiskā un Latvijas līmenī popularizētu tūrisma un atpūtas iespējas Ventspils 

pilsētā, 2021.gadā plānots piedalīties ārvalstu izstādēs Lietuvā, Igaunijā, Somijā, kā arī 

vasaras apmeklētākajos pasākumos Klaipēdā, Rīgā un Ventspilī. 

2021.gadā tiek plānota dalība starptautiskajā tūrisma izstāde-gadatirgū “Balttour 

2021” Rīgā, kurā tiks prezentētas mārketinga aktivitātes, ko nodrošinās pilsētas tūrisma 

objekti. 

Kurzemes tūrisma asociācijas tūrisma gada balva “Lielais Jēkabs” 2021.gadā plānota 

Ventspilī – ar svinīgu programmu tiks godināti labākie Kurzemes tūrisma nozares pārstāvji. 

Kā katru gadu, arī 2021.gadā Tūrisma informācijas centrs plāno dažādu informatīvo 

materiālu un kalendāru izdošanu, kur iekļautā informācija un fotoattēli ataino Ventspils 

attīstību, daudzpusību un sniedz informāciju par tūrisma iespējām visa gada garumā. Tāpat 

informācija par tūrisma piedāvājumiem un pasākumiem tiek sagatavota elektroniski, lai būtu 

sasniedzama gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.  

Tūrisma informācijas centrs 2021.gadā rīkos pasākumus “Labākais ēdināšanas 

uzņēmums Ventspilī” un “Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī”, lai noteiktu labākos 

nozaru pārstāvjus. 

Ventspils tūrisma informācijas centrs turpinās sadarbību ar tūrisma nozares  

uzņēmējiem, organizējot ikmēneša tikšanās, izglītojošus seminārus un ikgadējo tūrisma 

konferenci.  

Plānots turpināt darbu pie Ventspils pašvaldībai svarīga tūrisma veicināšanas projekta 

attīstīšanas, kā ietvaros tika ieviesta Ventspils mārketinga simbolika „venti” un izveidota 

mājas lapa www.visitventspils.com jeb Ventspils virtuālā vēstniecība.  

  

http://www.visitventspils.com/
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3.8.2. Ventspils Digitālais centrs 

 

Ventspils Digitālā centra 2021. gada budžets plānots 5 309 385 EUR apmērā. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, 2021. gadā Ventspils Digitālais centrs turpinās darbu pie 

šādu pasākumu veikšanas: 

1. Ventspils pilsētas pašvaldības struktūrvienību informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana. Jau kopš 2003.gada 

Ventspils Digitālais centrs sniedz konsultācijas un tehnisko palīdzību informāciju 

un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos – kopumā tiek apkalpotas ap 

8 000 datortehnikas un drukas iekārtu vienību, atbalstu nodrošinot ap 

6 000 lietotāju. 

2. Ventspils pilsētas pašvaldības lokālā un optiskā datu pārraides tīkla un tā 

pieslēgumu darbības nodrošināšana, pieslēgumu centrālajiem valsts reģistriem 

darbības nodrošināšana, datu apmaiņa ar valsts nozīmes informatīvajām 

sistēmām, publiskās WiFi zonas darbības pilsētā nodrošināšana, iestāžu un 

kapitālsabiedrību serveru resursu izmitināšana, pārvaldība un aizsardzība.  

3. Kopš 2018.gada vidus Ventspils Digitālais centrs uztur ciparu radiosakaru 

tehnoloģiju “TETRA” tīklu, kas ar moderniem sakariem nodrošina Ventspils 

pludmales glābšanas dienestu un Ventspils pašvaldības policiju, ļaujot sazināties 

savā starpā, gan nodrošinot saziņu ar valsts dienestiem dažādos pasākumos un 

ārkārtas situācijās. 

4. Ventspils pilsētas pašvaldības videonovērošanas sistēmas darbības uzturēšana un 

attīstīšana. 

5. Ventspils pilsētas iedzīvotāju un viesu nodrošināšana ar piekļuvi informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijām un konsultācijām tehnoloģiju izmantošanā. 

6. Ventspils pilsētas pieaugušo izglītības centra darbības nodrošināšana un 

iedzīvotāju un uzņēmēju apmācību veikšana moderno tehnoloģiju lietošanā. 

7. Jauniešu interešu izglītības veicināšana, tai skaitā, programmēšana, datu apstrāde, 

tehnoloģiju pielietošana audio un video materiālu sagatavošanā. 

8. Izglītojošo un informējošo pasākumu organizēšana Ventspils pilsētas, Kurzemes 

reģiona un Latvijas iedzīvotājiem, piedāvājot apmācību programmas konkrētām 

mērķa grupām (skolotāji, jaunieši, seniori u.c.). 

9. Visu Latvijas 822 bibliotēku un Valsts un pašvaldību vienoto klientu 

apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmas datorlietotāju atbalsta centra 

darbības nodrošināšana, bezmaksas e-adreses pārlūka nodrošināšana vairāk kā 

1000 valsts un pašvaldību iestādēm. 



 37 

Atbilstoši Ventspils IKT nozares stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem, Ventspils 

Digitālais centrs kopš 2015.gada veiksmīgi realizē Rīcības programmu datorprasmju apguvei 

Ventspils vispārizglītojošo skolu 1.-12.klašu skolēniem, kuras ietvaros katram skolēnam 

atbilstoši vecumam un prasmēm tiek piedāvāta unikāla iespēja apgūt digitālā foto un video 

pamatus, datorgrafikas un datoranimācijas pamatus, datorzinību pamatus, mājas lapu izveidi, 

digitālās mājturības prasmes, ļoti plašu programmēšanas kursu klāstu u.c. interešu izglītības 

kursus. 

Interešu izglītības nodarbībās iesaistīto dalībnieku skaits ir palielinājies no gandrīz 

300 dalībniekiem 2015./2016.mācību gadā līdz 750 dalībniekiem 2019./2020.mācību gadā. 

Ņemot vērā ar vīrusa COVID-19 izplatību saistītos ierobežojumus, 2020./ 2021. mācību gadā 

ir samazināts maksimālais dalībnieku skaits grupā (10 – 12 dalībnieku), tāpēc kopējais 

dalībnieku skaits ir 670. 2020./ 2021. mācību gadā skolēniem ir iespēja piedalīties 25 dažādu 

tēmu nodarbībās. 

Rīcības programmas 5 gadu realizācijas laikā ir izstrādātas kvalitatīvas mācību 

programmas, regulāri tās papildinot un aktualizējot, un normatīvā bāze, kā mācībspēki 

piesaistīti IKT jomas speciālisti, izveidota plaša, daudzveidīga un jauniešiem saistoša 

materiāltehniskā bāze. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai un vecāku informēšanai par 

mācību procesa rezultātiem ir ieviesta skolvadības sistēma “E-klase”, kurā tiek reģistrēti visi 

nodarbību apmeklējumi, ļaujot vecākiem sekot nodarbībās ietvertajām tēmām, bērna sekmju 

novērtējumam, kā arī sazināties ar pedagogiem. 

Gan 2020. gada pavasarī, gan rudenī Digitālajā centrā tika pārtraukta mācību procesa 

norise klātienē saskaņā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā ar mērķi 

ierobežot COVID-19 izplatību. Tomēr ārkārtas situācijas laikā lielākajā daļā Digitālā centra 

pulciņu mācību darbs turpinājās attālināti. Pāreja varēja notikt ātri, pateicoties tam, ka 

Digitālais centrs jau trešo mācību gadu izmanto tālmācības platformu “Moodle”, kur tiek 

izvietoti visi mācību materiāli un arī pašu skolēnu izpildītie darbi, kā arī pasniedzējiem ir 

labas zināšanas dažādu digitālo platformu un rīku izmantošanā. Ir ieviesta mūsdienīga 

interešu izglītības nodarbībām atbilstoša vērtēšanas sistēma – gan ikdienas nodarbību 

vērtēšanai, gan aprakstošās e-liecības mācību gada beigās. 

Papildus pirmsskolas izglītības iestādēs tiek veiksmīgi ieviestas robotikas nodarbības, 

5. un 6.klasēm Ventspils Centra sākumskolā realizēts pilotprojekts robotikas integrēšanai 

matemātikas un dabaszinību mācību priekšmetos. Ir izstrādātas 14 nodarbības dažādu 

prasmju apguvei ar robotu palīdzību pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Skolotāju apmācībai un digitālās kompetences pilnveidei sadarbībā ar Ventspils 

Izglītības pārvaldes Metodisko dienestu realizētas sešas apmācību programmas.  
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Interešu izglītības un digitālo prasmju ieguves popularizēšanai kopš 2018.gada 

Ventspils pilsētas svētku ietvaros tiek organizēti Digitālie svētki, kur svētku apmeklētājiem 

tiek piedāvāta iespēja iepazīt dažādas aktuālas mūsdienu tehnoloģijas, līdzdarboties un 

izmēģināt tās pašiem. 

Atbilstoši sadarbības līgumam ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju, Ventspils Digitālais centrs ir izveidojis un kopš 2015. gada 1. oktobra nodrošina 

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības 

sistēmas darbu. Pašlaik valstī darbojas 122 apkalpošanas centri, nodrošinot Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes 

dienesta, Valsts darba inspekcijas u.c. pakalpojumu pieejamību 93 pašvaldībās. Ventspils 

Digitālā centra izveidotajā pakalpojumu vadības sistēmā kopš 2015.gada oktobra reģistrēti 

vairāk kā 380 000 VPVKAC sniegto pakalpojumu. Turpmāk plānots šo apkalpošanas centru 

tīklu paplašināt, iesaistot jaunus pakalpojumu sniedzējus, kā arī aicinot pašvaldības atvērt 

jaunus klientu apkalpošanas centrus un uzsākot automātiskas datu apmaiņas ar Valsts sociālās 

apdrošināšanas informācijas sistēmām izveidi. 

Līdz 2021.gada aprīlim Ventspils Digitālais centrs turpinās realizēt projektu 

“Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām”, kura ietvaros tiks modernizēta 

Ventspils pilsētas pašvaldības IKT infrastruktūra, uz tās bāzes izveidojot koplietošanas IKT 

infrastruktūru visu pašvaldību vajadzībām un paplašinot VPVKAC programmatūras 

funkcionalitāti, kā arī iekļaujot to nacionālajā IKT infrastruktūrā. 

Kopš 2019.gada jūnija Ventspils Digitālajam centram ir uzticēts realizēt 

daudzfunkcionālā Zinātnes un inovāciju centra attīstības izveides projektu. Zinātnes un 

inovāciju centra būvniecības darbi Rūpniecības ielā 2, Ventspilī uzsākti 2019. gada oktobrī un 

tos plānots pabeigt 2021. gada nogalē.  

Apmeklētājiem Zinātnes centrā tiks piedāvāts plašs ekspozīciju klāsts, kas aptvers gan 

dabaszinības, gan digitālās tehnoloģijas. 2020. gadā noslēgts sadarbības līgums ar Valsts 

izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas “Pētniecība un 

izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” 

īstenošanu, kura ietvaros tiks izstrādātas mācību programmas gan pieaugušajiem, gan 

bērniem, izveidotas centra tematiskās ekspozīcijas, kā arī tiks izveidots Jauno dabaszinātņu 

pētnieku centrs. 2020.gada decembrī tika noslēgts līgums par Zinātnes centra ekspozīcijas 

idejas īstenošanu, kā ietvaros tiks izgatavoti un uzstādīti 88 eksponāti. 

Inovāciju centrā paredzēts izveidot jaunu uzņēmējdarbības infrastruktūru, kas 

pilnveidos uzņēmējdarbības vidi, nodrošinās jaunas darba vietas, kā arī veicinās ilgtspējīgas 
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pilsētvides un kvalitatīvas dzīves vides attīstību, tādejādi veicinot Ventspils pilsētas 

konkurētspēju reģionā un valstī kopumā. Lielākā daļa no Inovāciju centra telpām tiks nodota 

komersantu rīcībā uzņēmējdarbības veikšanai. Tāpat telpas tiks atvēlētas ēdināšanas 

uzņēmumam kafejnīcas darbības nodrošināšanai, ko uzņēmēji piedāvās centra apmeklētājiem.  

4. Pašvaldības saistības 

Ventspils pilsētas pašvaldība 2021.gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 

12 968 475 EUR apmērā investīciju projektu realizācijai, no kuriem kā būtiskākos var minēt 

projektus “Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī”, 

“Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī”, “"Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā 

un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”, 

“Daudzfunkcionāla pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā”,  kā arī vairāku izglītības iestāžu 

un ielu infrastruktūras attīstības objektu realizācijai. Aizņēmums paredzēts operatīvo naudas 

līdzekļu nodrošināšanai. 

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa paredzēta 2 170 136 EUR apmērā, tajā skaitā 

iepriekšējos gados saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksa 676 036 EUR apmērā un 

aizņēmumu atmaksa no saņemtajiem piesaistītā finansējuma starpposmu maksājumiem 

1 494 100 EUR apmērā. 

Ventspils pilsētas pašvaldībai 2020.gadā ir viens zemākajiem saistību līmeņiem valstī 

- uz 01.12.2020. pašvaldības saistības ir 2,00% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), savukārt 2021.gadā prognozētais saistību apmērs, 

piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir ap 3-3,5% no pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).  

Pašvaldība ir izsniegusi galvojumus pašvaldības SIA “Ūdeka” (Ventspils pilsētas 

ūdenssaimniecības attīstība un Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta). Uz 2020.gada 

beigām galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 1 364 036 EUR apmērā, no kuriem 

2021.gadā paredzēts segt 536 404 EUR. 
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