
Investīciju plāns 2021.-2027. gadam
Indikatīvā 

Atbilstība 
ilgtermiņa 
prioritātei

Koeficients
Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR
Kopsumma videi Summa cilvēkvidei Summa dabas videi Summa klimatam

II Plānotie projekti (saglabāta numerācija no Investīciju plāna, izlaižot "I Realizācijā esoši projekti" ar 41 pozīciju).

42 Pētniecība un prasmes

43

Pētniecības attīstība un progresīvu 
tehnoloģiju ieviešana 

P1,P6 0,167 10,0

Fundamentālās un lietišķās zinātnes attīstība praktisku problēmu 
izzināšanai, analizēšanai un skaidrošanai, vienlaikus ietverot 
nodarbinātības veicināšanas jautājumus. Ventspils Starptautiskā 
radioastronomijas centra, kurš atrodas Ventspils novada teritorijā, 
radioteleskopu kompleksa infrastruktūras tālāka attīstība un iekļaušana 
starptautiskā Zemes bāzes staciju tīklā. 

2021.-2027. 1,7 1,7

44 Atbalsts uzņēmējdarbībai 

45

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
veicināšanai un augsti apmaksātu darba 
vietu radīšanai reģionālā mērogā

P2,P5 0,000 3,5

Projekts paredz biznesa atbalsta centra pakalpojumu klāsta paplašināšanu, 
nodrošinot jaunu komersantu piesaisti pašvaldībā. Biznesa atbalsta centrā 
pieejami dažādi pakalpojumi, piemēram, darbinieku apmācības un 
pārkvalifikācija; jaunu darbinieku piesaiste; telpu nodrošinājums; 
mārketinga pasākumi; konsultāciju nodrošināšana; atbalsts grāmatvedības 
un juridisko dokumentāciju sakārtošanā u.c.

2021.-2027. 0,0

46

Uzņēmējdarbībai nepieciešamo ēku, t.sk. 
ražošanas un biroja ēku, un infrastruktūras 
izveide uzņēmējdarbības konkurētspējas 
veicināšanai, augsti apmaksātu darba vietu 
radīšanai reģionālā mērogā

P2,P5 0,000 32,8

Projekta ietvaros plānota ražošanas ēku un saistītās infrastruktūras 
būvniecība, kā arī komercdarbības atbalsta infrastruktūras - telpu, t.sk. 
biroju telpu, izveide, lai nodrošinātu jaunu darbavietu radīšanu un privāto 
investīciju piesaisti. 

2021.-2027. 0,0

47

Degradētās un potenciāli attīstāmās 
teritorijas un infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības veicināšanai 

P3 1,000 44,0

Potenciāli attīstāmo teritoriju un infrastruktūras revitalizācija un sakārtošana 
komercdarbības attīstībai, t.sk. tūrisma infrastruktūra, izbūvējot ielas, 
autostāvvietas, lai radītu augsti apmaksātas darbavietas reģionālā mērogā.

2021.-2027. 44,0 44,0

48
Mājokļu pieejamības nodrošināšana 
speciālistu piesaistei, t.sk. dzīvojamo māju 
būvniecība

P3 1,000 21,0
Īres namu būvniecība dzīvojamās platības nodrošināšanai reģiona 
prioritāro nozaru kvalificēto un jauno speciālistu ģimenēm, kā arī jaunajām 
ģimenēm.

2021.-2027. 21,0 21,0

50 Digitalizācija

51

Procesu pārveide efektīvai 
tautsaimniecības digitālās transformācijas 
īstenošanai P1,P2,P6 0,083 3,6

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) bāzēta platforma digitālās 
ekonomikas stiprināšanai, IKT aprīkojuma nodrošināšana publiskajos 
sabiedrisko pakalpojumu centros, kā arī atbalsts reģiona komersantiem 
COVID-19 pandēmijas ietekmes mazināšanai.

2021.-2027. 0,3 0,3

52

Digitālās transformācijas veicināšana 
Kurzemes reģiona pašvaldības iestādēs un 
kapitālsabiedrībās

P2,P3 0,444 18,0

Digitālās transformācijas stratēģijas Kurzemē izstrāde un īstenošana - 
izmantojot esošās un veidojot jaunas digitālo tehnoloģiju iespējas, uzlabot 
dzīves kvalitāti ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, ceļot reģiona un 
tautsaimniecības konkurētspēju,  kā arī koplietošanas  IKT resursu attīstība 
pašvaldībās. Digitālās infrastruktūras (t.sk. informatīvo digitālo ekrānu un 
norāžu stendu) pilnveidošana un digitālā inovāciju centra pakalpojumu 
attīstība, iedzīvotāju un komersantu digitālo prasmju attīstība, 
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas IKT attīstība. Projekts ietver arī 
viedās infrastruktūras attīstību reģiona pašvaldībās, t.sk. bezmaksas wi-fi 
tīkla paplašināšanu.

2021.-2027. 8,0 8,0

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

P5, P6 0,333 2,0

Ventspils brīvostas digitalizācija.

2021.-2027. 0,7 0,7

Projekta īstenošanas 
periods

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

1 lapa no 6 lapām



Atbilstība 
ilgtermiņa 
prioritātei

Koeficients
Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR
Kopsumma videi Summa cilvēkvidei Summa dabas videi Summa klimatam

Projekta īstenošanas 
periods

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

53
Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām

54
Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
izmantošana sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošināšanā

P4 1,000 2,0
Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem - saules elektrostaciju ar 
saražoto enerģiju izveide notekūdeņu attīrīšanā un atdzelžošanā. 2021.-2027. 2,0 2,0

55
Zaļās un zilās infrastruktūras risinājumi 
klimata pārmaiņu risku novēršanai P4 1,000 1,5

Maģistrālo grāvju un meliorācijas sistēmu pilnveidošana, plūdu risku 
samazināšanas pasākumi - virszemes noteces sistēmas izveide. 2021.-2027. 1,5 1,5

Atjaunojamo energoresursu ieviešana un 
notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko 
procesu energoefektivitātes uzlabošana 
Ventspilī P4 1,000 0,5

Sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu 
energoefektivitātes veicināšana, izvēloties efektīvas ūdenssaimniecības 
iekārtas un tehnoloģijas, un atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšana, lai uzlabotu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti un samazinātu uzture''sanas izmaksas un tarifa 
kāpumu

2022.-2023. 0,5 0,25 0,25

57

58

59 Vides aizsardzība un attīstība

60

Vides aizsardzības jautājumu akcentēšana 
un augstākas vides apziņas līmeņa 
sekmēšana sabiedrībā.  

P1 0,000 1,0

Vides izglītības veicināšana bērniem un jauniešiem, par Latvijas dabas 
bioloģisko daudzveidību, kā arī dalība  Vides izglītības fonda izglītības 
programmās, t.sk. Ekoskolu programmu īstenošana izglītības iestādēs. 

2021.-2027. 0,0

61

Ilgtspējīgas ūdenssaimniecības attīstība

P3,P4 1,000 10,0

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras 
atjaunošana, pilnveidošana, tehnoloģisko procesu energoefektivitātes 
uzlabošana, jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, transporta 
atjaunošana, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas uzlabošana.

2021.-2027. 10,0 5,0 5,0

62

Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana

P4 1,000 5,0

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu pilnveidošana 
Ziemeļkurzemes reģiona poligonā Pentuļi. 
Jaunu atkritumu dalītās savākšanas punktu izveide un aprīkošana, esošās 
infrastruktūras papildināšana un sadzīves atkritumu savākšanai paredzēto 
pazemes, daļējas pazemes konteineru novietņu izbūve. 
Kompostēšanas vietas izveide.
Dalītās savākšanas sistēmas pilnveidošana, t.sk. mēbeļu atkritumu 
plūsmas izveidošana.

2021.-2027. 5,0 5,0

56

Energoefektivitātes veicināšana un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
pašvaldības iestādēs un pašvaldības 
kapitālsabiedrībās

9,0

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi visu līmeņu izglītības 
iestādēs, vienlaikus radot veselīgu un higiēnas prasībām atbilstošu mācību 
vidi. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības, pašvaldības 
kapitālsabiedrību īpašumā esošās ēkās, kā arī nacionālajā un reģionālajā 
sporta bāzē - Olimpiskajā centrā "Ventspils", kur tiek organizētas reģionālas 
nozīmes pasākumi un sacensības dažādos sporta veidos. Centralizēto 
siltumapgādes sistēmu attīstība. Ventspils centralizētās siltumapgādes 
sistēmas efektivitātes paaugstināšana un vides prasību nodrošināšana.
Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem - Saules elektrostaciju ar 
saražoto enerģiju izveide notekūdeņu attīrīšanā un ūdens atdzelžošanā.

P4 1,000

Infrastruktūras veidošana un autoparka 
nomaiņa uz videi draudzīgiem 
transportlīdzekļiem transporta sistēmas 
pilnveidošanai un pieejamības 
nodrošināšanai dažādām sociālajām 
grupām

28,7P4 1,000

9,0

2021.-2027.

Videi draudzīga sabiedriskā transporta nodrošināšana Ventspils pilsētas un 
novada maršrutu tīklā, lai veicinātu starppašvaldību savienojumu izveidi un 
nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitāti, t.sk. elektrouzlādes infrastruktūras 
izveidošana. Elektroautomobiļu iegāde pašvaldības iestādes autoparka 
nomaiņai uz videi draudzīgu un ekonomiski izdevīgāku transportu.

28,7 28,7

2021.-2027. 9,0

2 lapa no 6 lapām



Atbilstība 
ilgtermiņa 
prioritātei

Koeficients
Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR
Kopsumma videi Summa cilvēkvidei Summa dabas videi Summa klimatam

Projekta īstenošanas 
periods

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

63

Dabas aizsardzības un bioloģiskās 
daudzveidības, “zaļās” infrastruktūras 
saglabāšana, ar vēsturiski piesārņotajām 
teritorijām saistīto risku samazināšana. P4 1,000 5,0

Vides kvalitātes uzlabošana - piesārņojumu problēmu risinājumu ieviešana. 
Maģistrālo grāvju un meliorācijas sistēmu pilnveidošana, plūdu risku 
samazināšanas pasākumi - virszemes noteces sistēmas izveide. Vēsturiski 
piesārņoto vietu sanācija, lai panāktu augsnes, grunts, pazemes vai 
virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanos, atjaunotu un uzlabotu vides 
kvalitāti piesārņotajās vietās un ap tām, kā arī novērstu apdraudējumu 
iedzīvotāju veselībai un videi.

2021.-2027. 5,0 5,0

64

Dabas vērtību saglabāšana atpūtas vietās

P3,P4 1,000 3,0

Projekta mērķis ir dabas vērtību saglabāšana un Ziemeļkurzemes tūrisma 
produktu klāsta paplašināšana.  Plānots izveidot un labiekārtot papildu 
peldvietas pie ūdenstilpnēm, izveidojot automašīnu stāvvietas, velo 
novietnes un celiņus, izvietojot informācijas stendus un citus labiekārtojuma 
un dabas infrastruktūras elementus, kā arī īstenojot vides izglītības 
pasākumus.

2021.-2027. 3,0 3,0

65 Ilgtspējīga mobilitāte

66

Viedo tehnoloģiju ieviešana un 
izmantošana ilgtspējīgas, daudzveidīgas 
mobilitātes veicināšanai P3,P4 1,000 3,0

Satiksmes drošības uzlabojumi un viedo tehnoloģiju infrastruktūras attīstība 
ielās un ceļos, t.sk. energoefektīva apgaismojuma izveide, lai veicinātu 
starppašvaldību savienojumu izveidi un nodrošinātu augstas kvalitātes 
mobilitāti.

2021.-2027. 3,0 1,5 1,5

67 Digitālā savienojamība

68 Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra

69

Videi draudzīgas ostas publiskās 
infrastruktūras attīstība tai skaitā piekļuves 
TEN-T tīklam uzlabošanai

0,000 24,0

Kuģu satiksmes vadības sistēmas modernizācija, pievadceļu attīstība 
reģionā. Kuģa ar zemes sūcēja funkcijām iegādes teritorijā esošiem 
termināļiem un industriālajām zonām.

2021.-2027. 0,0

70
Pilsētu ielu sasaiste ar TEN-T tīklu un 
ilgtspējīga attīstība P3 1,000 10,0

Ventspils pilsētas un Ventspils novada ielu un ceļu sasaiste ar TEN-T tīklu, 
alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve un modernizācija. 2021.-2027. 10,0 10,0

71

Infrastruktūras uzlabošana mobilitātes 
nodrošināšanai nodarbinātībai un 
pakalpojumu saņemšanai

P3 1,000 10,1

Ventspils pilsēta ir viens no Kurzemes attīstības centru funkcionālā tīkla 
galvenajiem balstiem, Ventspils novads ir nozīmīga pilsētas funkcionālās 
ietekmes teritorija. Plānoti ieguldījumi jaunu ielu infrastruktūrā un 
stāvlaukumos, kā arī esošo ielu, ceļu segumu, stāvlaukumu pārbūve un 
atjaunošana, lai veicinātu starppašvaldību savienojumu izveidi un 
nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitāti. Vienlaikus plānots ielu tīklam 
piesaistīt daudzdzīvokļu namu teritorijas.

2021.-2027. 10,1 10,1

72
Starptautiskās savienojamības uzlabošana

P3 1,000 2,0
Ventspils lidlauka sertificēšana neregulāriem gaisa pārvadājumiem 
(komerciāliem gaisa pārvadājumiem) 2021.-2027. 2,0 2,0

76

Ventspils ostas infrastruktūras attīstība, 
ilgtspējīgas, modernas un drošas 
kuģošanas iespēju nodrošināšanai 
Ventspils ostā - Ventspils ostas 
hidrotehniskās infrastruktūras un drošai 
kuģošanai nepieciešamo iekārtu attīstība 
(t.sk. hidrotehniskās būves, kugu 
navigācijas objekti, iekārtas u.c.)

P5 0,000 10

Atjaunotas Ventspils hidrotehniskās būves, kuģu navigācijas objekti, 
iekārtas u.c.

2021.-2027. 0,0

77

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

P5 0,000 20

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

2021.-2027. 0,0

78
Ventspils ostas sauszemes savienojamības 
attīstība (t.sk. autoceļi, dzelzceļš, 
satiksmes mezgli un pārvadi)

P5 0,000 15
Attīstīta Ventspils ostas sauszemes savienojamība.

2021.-2027. 0,0

3 lapa no 6 lapām



Atbilstība 
ilgtermiņa 
prioritātei

Koeficients
Indikatīvā 
summa, 

milj. EUR
Kopsumma videi Summa cilvēkvidei Summa dabas videi Summa klimatam

Projekta īstenošanas 
periods

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

79

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

P5 0,000 10

Attīstīta lokālas izcelsmes kravu bāze (t.sk. rūpniecības un loģistikas 
objektu un tiem nepieciešamo infrastruktūras elementu attīstība).

2021.-2027. 0,0

80

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

P3, P4 1,000 10

Īstenoti ilgtspējīgas apkārtējās vides saglabāšanas pasākumi Ventspils ostā 
(t.sk. vides aizsardzības pasākumi, piestātņu elektrifikācija, alternatīvās 
degvielas u.c.). 2021.-2027. 10,0 5,0 5,0

73 Veselības veicināšana un aprūpe

74

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība 
vienlīdzīgu piekļuves nodrošināšanai un 
veselības sistēmas stiprināšanai reģionālā 
mērogā

P1 0,000 24,0

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas infrastruktūras un teritorijas, 
materiāltehniskās bāzes, aprīkojuma un medicīnas tehnoloģiju 
pilnveidošana un attīstība, lai uzlabotu kvalitatīvu pakalpojumu un vides 
pieejamību. Vienlaikus tiek plānoti ieguldījumi teritorijas labiekārtošanā. 

2021.-2027. 0,0

75

Veselīga dzīvesveida infrastruktūras 
pilnveidošana un attīstība iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanai

P1 0,000 10,0

Nacionālās un reģionālās sporta bāzes "Olimpiskais centrs „Ventspils”, kur 
tiek organizētas reģionālas nozīmes pasākumu un sacensības dažādos 
sporta veidos, Ventspils infrastruktūras uzlabošana, radot iespēju 
vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādēm nodrošināt mācību 
priekšmeta "Sports" īstenošanu mūsdienu prasībām atbilstošā 
infrastruktūrā. Tiek ietverta  interešu izglītības, aktīva un veselīga 
dzīvesveida infrastruktūras pilnveidošana un veselības veicināšanas 
pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. 

2021.-2027. 0,0

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana pašvaldības SIA "Ventspils 
poliklīnika" Kuldīgas ielas doktorātā P1 0,000 0,02

Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" doktorāta Kuldīgas ielā 110, 
Ventspilī, infrastruktūras uzlabošana, veicot ieguldījumus telpu 
atjaunošanā, nodrošinot pacientiem un personālam mūsdienu prasībām 
atbilstošu vidi

2022.

76 Izglītība, prasmes un mūžizglītība

77

Izglītības un mācību sistēmu kvalitātes, 
efektivitātes un atbilstības uzlabošana 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. P1,P2 0,000 1,0

Izglītības iestāžu pedagogu nodrošinājums un apmācība, kā arī izglītības 
kvalitātes monitoringa nodrošināšana izglītības iestādēs, lai paaugstinātu 
izglītības kvalitāti. 2021.-2027. 0,0

78

Infrastruktūras, materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana, tai skaitā tālmācību, 
tiešsaistes izglītības un mācību 
stiprināšana reģionālā mērogā, nodrošinot  
kvalitatīvus pakalpojumus

P1,P2 0,000 17,0

Izglītības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes, t.sk. e-mācību vides 
un rotaļu, atpūtas zonu, izveide, pilnveidošana un attīstība, nodrošinot 
ergonomisku mācību vidi, kā arī kompetenču pieejā balstīta mācību satura 
un talantīgo izglītojamo prasmju pilnveide un attīstība. Ideja ietver arī 
mūžizglītības pakalpojumu pieejamību iestādēs, sabiedrisko pakalpojumu 
centros, izglītības iestādēs.

2021.-2027. 0,0

79

Jauniešu pilnvērtīga un vispusīga  attīstība, 
iekļaušanās sabiedrībā un dzīves kvalitātes 
uzlabošana P1,P2,P5 0,000 1,4

Jauniešu kvartāla izveide, uzlabojot infrastruktūru un materiāltehnisko 
aprīkojumu, t.sk. jauniešu iniciatīvu atbalsta programmu un pilotprojektu 
īstenošana saturīga brīvā laika pavadīšanai. 2021.-2027. 0,0

4 lapa no 6 lapām



Atbilstība 
ilgtermiņa 
prioritātei
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Kopsumma videi Summa cilvēkvidei Summa dabas videi Summa klimatam

Projekta īstenošanas 
periods

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji# Projekta nosaukums

80

Kvalitatīvas, standartiem atbilstošas 
vispusīgas interešu, t.sk.profesionālas 
ievirzes izglītības nodrošināšana.

P1 0,000 3,0

Planetārija un observatorija darbības uzlabošana un modernizācija, 
izglītības programmu pilnveidošana, drošas un ergonomiskas mācību vides 
nodrošināšana, aprīkojuma iegāde un integrēšana mācību procesā. 
Zinātnes un inovācijas centra ekspozīcijas pilnveidošana (jaunas digitālās 
tehnoloģijas). Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes mācību - 
treniņu procesa nodrošināšana un veselības nostiprināšana Ventspils 
Sporta skolas "Spars" izglītojamajiem.

2021.-2027. 0,0

81

Ventspils Augstskolas infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

P1 0,000 1,5

Projekta mērķis ir nodrošināt ergonomisku, mūsdienu prasībām atbilstošu 
studiju vidi un studiju programmu tehnoloģiju pieejamību reģionālajā 
augstākās izglītības iestādē Ventspils Augstskola, kā arī ieviest jaunus IKT 
risinājumus, lai nodrošinātu  studiju procesam un darba tirgus prasībām 
atbilstošo kvalitāti, t.sk. attālināta studiju procesa nodrošināšanu. 

2021.-2027. 0,0

82

Profesionālās izglītības iestāžu 
infrastruktūras, t.sk. materiāli tehniskās 
bāzes infrastruktūras pilnveidošana

P1 0,000 14,0

Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) "Ventspils Tehnikums" 
un "Ventspils Mūzikas vidusskola"  iestāžu dienesta viesnīcu izveide, kā arī 
mācību infrastruktūras izveide un mācību aprīkojuma iegāde PIKC 
"Ventspils Tehnikums", veicinot iekļaujošas un darba vidē balstītu mācību 
īstenošanu. 

2021.-2027. 0,0

83
Nodarbinātība un sociālā iekļaušana, kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā

84

Infrastruktūras attīstība jauniešu izglītības 
un karjeras iespēju, nodarbinātības 
veicināšanai, t.sk. saturīga brīvā laika 
pavadīšanai

P1,P2 0,000 2,0

Atbalsta pakalpojumi jauniešu nodarbinātības veicināšanai, jauniešu mājas 
infrastruktūras un materiāltehniskā aprīkojuma pilnveidošana, t.sk. jaunu 
pakalpojumu un atbalsta sniegšana jauniešiem. 2021.-2027. 0,0

85

Nacionālas un reģionālas nozīmes kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšana un 
attīstība, sniedzot ieguldījumu tūrisma 
nozares veicināšanā un reģionālajā 
attīstībā

P1,P3,P7 0,385 12,0

Ar kultūras un dabas mantojumu saistītās infrastruktūras (t.sk. tūrisma 
infrastruktūras) būvju atjaunošana, pārbūve, jaunu infrastruktūras būvju 
būvniecība un publiskās ārtelpas attīstīšana. Kultūras infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, ietverot industriālo un jūras, 
zvejniecības mantojumu. Piekrastes dabas vērtību saglabāšana, 
labiekārtojot atpūtas vietas un aktīvās atpūtas objektu veidošana 
pašvaldību zaļajā zonā, t.sk. izmantojot digitālas tehnoloģijas. 
Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana, nodrošinot starptautiska 
mēroga tūrisma pakalpojumu - starptautiska mēroga pasākumu 
organizēšana. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana, profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšana, 
pakalpojumu pieejamības veicināšana.
Projekta rezultātā tiks paplašināts Ziemeļkurzemes tūrisma produktu un 
pakalpojumu klāsts.

2021.-2027. 4,6 2,3 2,3

86

Sabiedrības drošības un tiesībaizsardzības 
iestāžu reaģēšanas spēju stiprināšana

P2 0,000 0,0

Pašvaldības policijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšana un 
pilnveidošana. Pašvaldības policijas materiāltehniskās bāzes (t.sk. 
ekipējuma) pilnveidošana. Zivju resursu kontroles aprīkojuma 
papildināšana, pludmales drošības un aprīkojuma izveide, uzlabojot 
glābšanas posteņa ēkas infrastruktūru.

2021.-2027. 0,0

87
Romu kopienas  sociāli ekonomiskā 
integrācija izglītības, nodarbinātības, 
veselības aprūpes un citās jomās

P1,P2 0,000 1,0
Romu integrācijas programma pašvaldības sociāli ekonomiskajā attīstībā

2021.-2027. 0,0

88
Latviešu vēsturiskās zemes unikālās 
kultūrvides un kopīgas identitātes 
saglabāšana un popularizēšana

P1,P7 0,000 1,0
Lībiešu tradīciju saglabāšana un popularizēšana

2021.-2027. 0,0

89 Reģionu līdzsvarota attīstība 

90

Infrastruktūras pilnveidošana ūdenstūrisma 
pakalpojuma sniegšana

P7 0,000 0,2

Infrastruktūras uzlabošana kuģīša "Hercogs Jēkabs" pieturvietā Ostas ielā, 
Ventspilī. Kuģis ir viens no populārākajiem Ziemeļkurzemes reģiona 
tūrisma un atpūtas objektiem, kurš piesaista  vietējos iedzīvotājus un 
pilsētas viesus  no visas pasaules, t.sk. Kurzemes reģiona. Labuma guvēji 
projekta ietvaros - tūristi un tūrisma jomas komersanti. 

2021.-2027. 0,0

5 lapa no 6 lapām
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91

Tūrisma pakalpojumu pilnveidošana, 
palielinot vairākdienu ceļotāju skaitu. 

P7 0,000 1,7

Pludmales akvaparks ir viens no populārākajiem Ziemeļkurzemes reģiona 
tūrisma un atpūtas objektiem, kurš piesaista  vietējos iedzīvotājus un 
pilsētas viesus  no visas pasaules, t.sk. Kurzemes reģiona. Labuma guvēji 
projekta ietvaros - tūristi un tūrisma jomas komersanti. Projekta ietvaros 
plānota objekta pārbūve, iekārtu un aprīkojuma pilnveidošana.

2021.-2027. 0,0

92

Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības 
attīstībā, nodarbinātībā, mobilitātē un 
transportā, kultūras jomā, izglītībā, 
informāciju tehnoloģiju jomā, vides 
aizsardzībā un sociālajā jomā

P1,P2 0,000 0,0

Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības attīstībā, nodarbinātībā, mobilitātē 
un transportā, kultūras jomā, izglītībā, informāciju tehnoloģiju jomā, vides 
aizsardzībā un sociālajā jomā 2021.-2027. 0,0

93

Kapsētu infrastruktūras pilnveidošana, 
saistīto pakalpojumu papildināšana. 

P3 1,000 2,0

Plānots pilnveidot kapsētu infrastruktūru, paplašinot un labiekārtojot 
teritoriju, t.sk. veikt kapličas infrastruktūras modernizāciju.  Vides 
pieejamības uzlabošana personām ar  īpašām vajadzībām. Kolumbārija 
izbūves nepieciešamības izvērtēšana un risinājumi. 

2021.-2027.

2,0 2,0

KOPĀ: 406,5 182,0 107,9 20,6 53,6

6 lapa no 6 lapām


