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IEVADS 

Ve tspils ir piejūras pilsēta Lat ijas rietu u daļā Baltijas jūras krastā pie Ve tas upes ietekas jūrā. Tā 
atrodas 189 k  o Lat ijas gal aspilsētas Rīgas. Pilsētas teritoriju apdzī o ,  tūkstoši iedzī otāji1, kurus 

ie o aza alsts alstī, ar kopīgie  s ētkie  u  ie otu alūtu – ventiem. 

Valsts gal e ajā attīstī as plā oša as doku e tā Lat ijas ilgtspējīgas attīstī as stratēģija  turp āk – 

Lat ija  Lat ijas ākot es telpiskajā struktūrā Ve tspils atzī ēta kā Baltijas jūras reģio a lī eņa 
attīstī as e trs u  tai oteikts a io ālās ozī es attīstī as e tra statuss. Šāds statuss ga  paplaši a 
iespējas, ga  osaka pie āku us u  at ildī u arī par apkārtējā  teritorijā . 

Šo rīd Ve tspils ir ie a o Lat ijas  ad i istratī ajā  teritorijā , ie a o Lat ijas de iņā  
repu likas pilsētā , u  tajā pār aldi sa as ko pete es iet aros realizē Ve tspils pilsētas paš aldī a. 
2020. gada jū ijā Saei a pieņē a u  Valsts prezide ts izsludi āja Ad i istratī o teritoriju u  apdzī oto 

ietu liku u 2 , at ilstoši kura  o . gada paš aldī u ēlēša ā  Ve tspils pilsētas paš aldī a 
turp āk tiks dē ēta par Ve tspils alstspilsētas3 paš aldī u. Valstspilsētas statuss kopu ā tiek piešķirts 

 Lat ijas pilsētā , et kopējais paš aldī u skaits alstī tiek sa azi āts līdz 3 ad i istratī ajā  
teritorijā . At ilstoši i ētaja  liku a , pē  1. gada 1. jūlija Ve tspils alstspilsētas paš aldī ai ir 
jāsadar ojas ar Ve tspils o ada paš aldī u ilgtspējīgas attīstī as stratēģijas u  attīstī as progra as 
izstrādē, et pē  . gada . ja āra līdz . gada paš aldī u ēlēša ās ie ēlētās do es pirmajai 

sēdei - arī paš aldī as a tas apsai iekoša as, sai ie iskās dar ī as sek ēša as, sa iedriskās 
kārtī as odroši āša as, sa iedriskā tra sporta pakalpoju u orga izēša as u  ēr u tiesī u aizsardzī as 
jo ās. 

Ve tspili raksturo plašais zaļo teritoriju īpats ars – parki, pļa as, eži u  ūdeņi. Pilsēta iz eļas ar sakoptu 
pilsēt idi, attīstītu i frastruktūru ik ie a  pilsētas iedzī otāja  u  iņa ajadzī ā , kā arī ar plašo 
sa iedrisko pakalpoju u klāstu izglītī ā, kultūrā, sportā, tūris ā, eselī as aprūpē u  so iālajā jo ā. 

Ve tspils ir augošs IKT ozares e trs alstī u  Baltijas reģio ā, kas ir ie īgais Lat ijas teritorijā esošais 
aktī ais digitālo i o ā iju e trs šo fu k iju ei  odi i āju s Ve tspils Augsto teh oloģiju parks 
turp āk – VATP)), kas iekļauts Eiropas digitālo i o ā iju e tru sarakstā4. . gada jūlijā VATP kopā ar 
itie  Lat ijas adošajie  IKT ozares part erie  parakstīja sapraša ās e ora du par Eiropas Digitālā 

i o ā iju e tra European Digital Innovation Hub jeb EDIH) ap ie ī as iz eidi Lat ijā5. Šo rīd pilsētā IKT 
nozares pote iāls tiek realizēts dažādās jo ās, kas ei i a e tspil ieku dzī es k alitātes uzla oša os.  

S arīgs Ve tspils eko o ikas attīstī as ele e ts ir Ve tspils rī osta, kas pilsētā odroši a 
uzņē ējdar ī as i frastruktūru ai tās iz eides iespējas u  i estī ijā  la ēlīgu idi. Britu laikraksta 

Financial Times izdevums fDi Intelligence pu li ējis pētīju u Brī ās eko o iskās zo as 6. Ventspils 

rī osta osaukta par la āko ietu lielo o ieku iz esa attīstī ai pasaulē u  otru la āko ietu azo u  
idējo ko ersa tu iz esa attīstī ai Eiropā. Ve tspils pilsētas paš aldī as u  Ve tspils rī ostas 

sadar ī ā īste otās akti itātes ir de ušas rezultātu – kopš . gada uz ū ētas  ražoša as ēkas, darbam 

 

1  Lat ijas iedzī otāju skaits paš aldī ās, Pilso ī as u  igrā ijas lietu pār alde, . . . Pieeja s: 
https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_2020.pdf 
2 Ad i istratī o teritoriju u  apdzī oto ietu liku s , Saei a, . . 020., pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-

un-apdzivoto-vietu-likums 
3  Par ter i a repu likas pilsēta  eiederī u Lat ijas Repu likas ad i istratī o teritoriju u  apdzī oto ietu osauku u sistē ā , LZA 
Ter i oloģijas ko isija, . . ., pieeja s: https://liku i.l /ta/id/ -par-termina-republikas-pilseta-neiederibu-latvijas-republikas-

administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-nosaukumu-sistema 
4 Pieejams: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool 
5 Pieejams: https://www.vatp.lv/paraksta-memorandu-inovaciju-centrs 
6 Pieejams: https://www.portofventspils.lv/lv/par-ostu/ 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
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Ve tspils rī ostā piesaistīti airāk ekā  ražoša as uzņē u u, kas kopā radījuši airāk ekā  700 

jau u dar a ietu. Apstrādes rūp ie ī as izaugs es rādītāji Ve tspilī šo rīd ir augstākie Lat ijā, ļaujot 
Ve tspilij ieņe t sta ilu ietu reģio a rūp ie isko e tru idū. Līdz ar tirgus sektora eko o iski aktī o 
statistisko ie ī u skaita palieli āša os, palieli ās arī odar i āto il ēku īpats ars pilsētā. 

Ve tspils pilsētas pār aldi īste o Ve tspils alstspilsētas paš aldī as do e kā lē ēj aras i stitū ija u  
Ve tspils alstspilsētas paš aldī a kā izpild aras i stitū ija. Pilsētas lē ēj aru – domi – veido 13 

iedzī otāju ie ēlēti deputāti. Do es deputāti dar ojas četrās ko itejās – Fi a šu ko itejā, Pilsētas 
attīstī as jautāju u ko itejā, Izglītī as, kultūras u  sporta jautāju u ko itejā u  So iālo jautāju u 
ko itejā. Dažādu pilsētai s arīgu jautāju u risi āša ai, saskaņā ar Ve tspils alstspilsētas paš aldī as 

do es .gada .okto ra lē u u Nr.  Par pastā īgo ko isiju iz eidoša u , tiek iz eidotas  
ko isijas. Ko isijas dar ā tiek iesaistīti e tikai deputāti, et arī spe iālisti u  sa iedrī as pārstā ji. Do es 
dar u ada deputātu ie ēlēts do es priekšsēdētājs u  di i do es priekšsēdētāja iet ieki, kuru pārziņā 
ir paš aldī as i stitū iju dar ī as uzraudzī a. Do es lē u u izpildi u  tās dar a orga izā iju odroši a 
Ve tspils alstspilsētas paš aldī a, kuru ada izpilddirektors. Paš aldī as fu k iju īste oša u ei  
Ve tspils alstspilsētas paš aldī as iestādes Ve tspils do es ad i istrā ija  struktūr ie ī as,  
paš aldī as iestādes u   paš aldī as ko trolētas kapitālsa iedrī as.  

Ve tspils pilsētas paš aldī as pie āku s ir izstrādāt pilsētas attīstī as progra u. Ve tspils pilsētas 
attīstī as progra a .-2027. gada  turp āk – Ve tspils AP  ir Ve tspils pilsētas paš aldī as 

idēja ter iņa attīstī as plā oša as doku e ts, kurā oteikti pilsētas stratēģiskie ērķi, attīstī as 
prioritātes, rī ī as irzie i u  ei a ās dar ī as, lai sasniegtu oteiktos ērķus. Izstrādājot Ventspils 

AP2027, tiek ņe ta ērā Lat ija , Lat ijas Na io ālais attīstī as plā s .-2027.gadam, Ventspils 

pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģija līdz . gadam (turpmāk – Ve tspils , Ve tspils pilsētas 
attīstī as progra as .-2020. gada  turp āk – Ventspils AP2020) iz ērtēju s, Kurzemes 

plā oša as reģio a ilgtspējīgas attīstī as stratēģija .-2030. gada , Kurze es plā oša as reģio a 
Attīstī as progra a 21.-2027. gadam 2. redakcija7, Ve tspils o ada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija 

, Ve tspils o ada attīstī as progra a .-2026. gadam, iedzī otāju aptaujas rezultāti, Eiropas 
Sa ie ī as prioritātes plā oša as perioda  o .-2027. gada  u  glo ālie ANO ilgtspējīgas attīstī as 

ērķi.  

Ve tspils AP  tiesiskā iet ara pa atu eido:  

• Liku s „Par paš aldī ā ; 
• Attīstī as plā oša as sistē as likums; 

• Teritorijas attīstī as plā oša as liku s; 
• Reģio ālās attīstī as liku s; 
• Mi istru ka i eta . . . oteiku i Nr.  „Noteiku i par paš aldī u teritorijas attīstī as 

plā oša as doku e tie ; 
• Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 Sa iedrī as līdzdalī as kārtī a attīstī as 

plā oša as pro esā ; 
• Ve tspils pilsētas paš aldī as oliku s. 

Ve tspils AP  sagata oša ā ņe ti ērā VARAM „Metodiskie ieteiku i attīstī as progra u izstrādei 
reģio ālajā u  ietējā lī e ī  . gada .ja āra redakcija). 

 

7  Apstipri āta ar Kurze es plā oša as reģio a attīstī as pado es . gada 3.novembra lē u u Nr.1.1., 

pieejama: https://www.kurzemesregions.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ 
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Ve tspils AP  eikts stratēģiskais ietek es uz idi o ērtēju s u  tā iet aros sagata ots Vides 
pārskats par progra ā plā oto pasāku u ietek i uz idi. Vides pārskatu sagata oja SIA Esto ia , 
Lat ia  &Lithua ia  E iro e t . 

Vietējā  paš aldī ā  ir apgrūti āta spēja eidot ilgter iņa at alsta i stru e tus uzņē ējdar ī as 
attīstī as ei i āša ai, jo epastā  ilgter iņa sta ils ehā is s, alstoties uz kuru paš aldī as arētu 
prog ozēt sa us ieņē u us turp ākajos gados. Par ietējo paš aldī u ajadzī ā  o irzā ā 
fi a sēju a ap ēru katru gadu tiek pieņe ti politiski lē u i, izstrādājot katra āka ā gada alsts 

udžetu. 

Ve tspils pilsētas paš aldī as ākot es attīstī as plā us ietek ē airāki ārējie faktori, kas ir ūtiski katrai 
paš aldī ai, lai īste otu ie erētos attīstī as plā us, pie ēra : 

1. Ār alstu eko o iskā politika Krie ija, Baltkrie ija, u. . ; 

2. Sa k iju risks alsts u  pri ātie  ko ersa tie  ga  Lat ijā, ga  ār alstīs; 

3. I for ā ijas trūku s par Eiropas Sa ie ī as plā otajie  turp āk – ES) atbalsta instrumentiem 

āka aja  plā oša as perioda ; 

4. Glo ālās pa dē ijas turp ākā gaita u  iespēja ais atrisi āju s ga  Lat ijā, ga  ār alstīs; 

5. Paš aldī u aizņe ša ās kritēriji, kas ai ās katru gadu; 

6. Lat ijas ko er a ku iero ežojošā politika kreditēša ā u  klie tu apkalpoša ā, jo ietējais 
kapitāls ir epietieka s alsts straujas izaugs es odroši āša ai; 

7. Valsts udžeta plā oša as pro ess, kas regulāri ai a paš aldī ā  pieeja o līdzekļu apjo u 
katra  āka aja  gada , pārkāpjot Eiropas ietējo paš aldī u hartas . pa tā oteikto, ka 

paš aldī ā  ir tiesī as uz pietieka ie  pašu fi a šu resursie , ar kurie  tās drīkst rī i rīkoties 
sa u pil aru ro ežās u  fi a šu resursie  ir jā ūt propor io ālie  pie āku ie , kas ir oteikti 
likumos un noteikumos. 

Katru gadu, izstrādājot ākošā gada alsts udžetu, tiek pieņe ti politiski lē u i par ietējo paš aldī u 
ajadzī ā  o irzā ā fi a sēju a ap ēru. Pie ēra , izstrādājot . gada alsts udžetu, paš aldī u 
udžetos ieskaitā o iedzī otāju ie āku a odokļa daļa tika sa azi āta esošajie  % uz %. Rezultātā 

Ve tspils pilsētas paš aldī a iegūs aptu e i par  ilj. EUR azāk odokļu ieņē u u gadā. Ņe ot ērā, 
ka ES līdzfi a sēju s paš aldī ā  projektu īste oša ai idēji ir % o attie i ā ā  iz aksā , tad 
paš aldī as zaudēju i  gadu laika periodā, t.i. .-2027. gadā, arētu ūt  ilj. EUR ap ērā 

epiesaistītos projektos. 

Ve tspils pilsētas paš aldī as ākot es attīstī as plā us ietek ēs arī aldī as plā s – izveidot 

ad i istratī os reģio us. Valsts sekretāru sa āks ē . gada 22. okto rī ir izsludi āts Vides 

aizsardzī as u  reģio ālās attīstī as i istrijas turp āk – VARAM) izstrādātais ko eptuālais ziņoju s 
Par ad i istratī o reģio u iz eidi . Ko eptuālajā ziņoju ā ir piedā āts at alstīt pār aldes odeli – 

Valsts u  paš aldī u iz eidotu iestādi, kas atrodas Mi istru ka i eta pārraudzī ā. Paš aldī as skatīju ā 
piedā ātaja  odeli  ir egatī a ietek e uz: 

• reģio u attīstī u; 

• atšķirī u azi āša u starp Lielrīgu u  itie  Lat ijas reģio ie , t.sk., paātri ot e igrā iju uz 
Lielrīgu u  ārpus alsts; 

• e igrējušo iedzī otāju atgrieša os; 

• ad i istratī o slogu pri ātaja  sektora , paš aldī ā  u  aldī ai; 
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• paš aldī u fi a siālo eatkarī u, jo tiek paredzēts, ka ad i istratī ā reģio a dar ī a paš aldī as 
uzde u u odroši āša ā tiks fi a sēta o paš aldī u udžetie . 

VARAM piedā ā, ka reģio u izpildi stitū ija e ūs ēlēta, et to a atperso as ie els aldī a. Līdz ar to, 
Lat ijas iedzī otājie  e ūs tiesī as izle t sa a reģio a attīstī as jautāju us, jo reģio u ad i istrā ijās 
paš aldī u pārstā ji e ūs. 

Ve tspils AP  strukturēta četrās daļās: 

1. daļā doti pa atdati par Ve tspils pilsētu u  tās statusu alstī; 

2. daļā je  stratēģiskajā daļā trīs odaļās iekļauta pilsētas ākot es īzija, idējā ter iņa prioritātes, 
attīstī as ērķi u  spe ializā ija. Attie īgi Stratēģiskās daļas pir ajā odaļā o Ve tspils pilsētas 
ilgtspējīgas stratēģijas līdz .gada  atspoguļota pilsētas īzija .gadā u  idējā ter iņa 
prioritātes līdz .gada . Otrajā odaļā dotas pilsētas attīstī as irs ērķis u  idēja ter iņa 
prioritātes ar tos raksturojošie  rezultatī ie  rādītājie , kas sagaidā i . gadā. Trešajā 

odaļā atspoguļoti pilsētas attīstī as ērķi u  spe ializā ija. 

3. daļā iezī ēti idējā ter iņa prioritāšu rī ī as irzie i. Pa isa  ir  rī ī as irzie i, kuri sagrupēti 
trīs grupās pē  idējā ter iņa prioritātē . Salīdzi oši liels rī ī as irzie u skaits ir pa atoja s ar 

paš aldī as plašo ko pete i je  tās at ildī ā esošajie  jautāju ie . Katrs rī ī as irziens ir 

iz ērsts, raksturojot situā iju attie īgajā jo ā SVID a alīze , orādot sagaidā os rezultātus un 

veicamos uzdevumus.  

4. daļā iet erti Rī ī as plā s u  I estī iju plā s. Rī ī as plā ā katra  rī ī as irzie a uzde u a 
pasāku a  oteiktas at ildīgās un līdzat ildīgās i stitū ijas, fi a sēju a a oti u  iz āku a 
(sagaidā ais) rezultāts. I estī iju plā ā iekļauti realizā ijā esošie projekti u  plā otie projekti, 
par kuru īste oša u tiks le ts pē  fi a sēju a a ota pre izēša as. 

5. daļā aprakstīta Ve tspils AP2027 īste oša as uzraudzī as u  o ērtēša as kārtī a.  

6. daļā ir aprakstīta attīstī as progra as izstrādes gaita un sa iedrī as līdzdalī a. 

Ve tspils AP  ir šādi pieliku i: 

Pieliku s Nr. . RĪCĪBAS PLĀNS aktualizēja s ik gadu); 

Pielikums Nr.2 INVESTĪCIJU PLĀNS aktualizēja s ik gadu); 

Pielikums Nr.3 VIDES PĀRSKATS; 

Pielikums Nr.4 VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA ATZINUMS. 

Ve tspils AP  izstrāde uzsākta ar Ve tspils pilsētas do es .gada .okto ra lē u u Nr.  Par 
Ve tspils pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģijas līdz .gada  aktualizā iju, Ve tspils pilsētas 
attīstī as progra as .- .gada  aktualizā iju u  Ve tspils pilsētas attīstī as progra as .-

.gada  izstrādi . Ve tspils AP  izstrādes iet aros tika eikta Ve tspils pilsētas SVID a alīze, 
ņe ot ērā iepriekšējā Ve tspils AP  oteiktos rezultatī os rādītājus katrā o pilsētas stratēģiskajiem 

ērķie  – Eko o ika, Sa iedrī a u  Pilsēt ide. Balstoties uz SVID a alīzes rezultātie  u  se i āju ie , 
tiek iz irzītas pilsētas idēja ter iņa attīstī as prioritātes, rī ī as irzie i u  uzde u i. A alīzē tika 
iz a toti dati o iepriekšējie  plā oša as doku e tie  u  pieeja ie statistikas dati, t.sk.: 

• „Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2020. gada  apstipri āta . . . ; 

• „Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2020. gada  aktualizēta . . . ; 
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• „Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2020. gada . Pārskats par īste oša u 
2014. gadā; 

• „Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2020. gada . Pārskats par īste oša u 
2015. gadā; 

• „Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2020. gada . Pārskats par īste oša u 
2016. gadā; 

• „Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2020. gada . Pārskats par īste oša u 
2017. gadā; 

• „Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2020. gada . Pārskats par īste oša u 
2018. gadā; 

• „Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2020. gada . Pārskats par īste oša u . gadā. 

Pārskati par Ve tspils pilsētas attīstī as progra as .- .gada  īste oša u, kas eido Ve tspils 
AP  esošās situā ijas a alīzi, sadalīju ā pa gadie  ir pu liski pieeja i Ve tspils pilsētas ājas lapā 
www. e tspils.l  sadaļā Pār alde – Publiskie dokumenti 

At ildīgais par Ve tspils AP  izstrādi ir Ve tspils do es ad i istrā ijas Ekonomikas un iepirkumu 

odaļas adītājs Austris Gali do s. Saskaņā ar Do es . gada 19. okto ra lē u u Nr.  Par 
Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģijas līdz .gada  aktualizā iju, Ve tspils pilsētas 
attīstī as progra as .- .gada  aktualizā iju u  Ve tspils pilsētas attīstī as progra as .-

.gada  izstrādi  tās sagata oša ai tika iz eidota Vadī as grupa, kuru ada Do es So iālo jautāju u 
ko itejas priekšsēdētājs Ai ars Le ergs. Tika iz eidotas arī te atiskās dar a grupas. Te atiskās dar a 
grupas „Eko o ika  adītājs ir Do es priekšsēdētāja . iet ieks i frastruktūras jautāju os Jā is Vītoliņš, 
te atiskās dar a grupas „Sa iedrī a  adītājs ir Do es priekšsēdētāja . iet ieks sadar ī as jautāju os 
Guntis Blumbergs u  te atiskās dar a grupas „Pilsēt ide  adītājs ir Do es priekšsēdētāja iet ieks 
Didzis Oše ieks. 

Datos alstīta Ve tspils pilsētas SVID a alīze, Ve tspils pilsētas salīdzi āju s ar tri  līdzīga lielu a u  
a ī iju lī eņa pilsētā  Eiropas Sa ie ī as alstīs u  ekspertu iedoklis par pilsētas attīstī as irzie ie  
izskatītas te atiskās dar a grupas Sa iedrī a  u  Pilsēt ide  2019.gada . artā, 
Eko o ika .gada . artā, kā arī Vadī as grupas sēdēs .gada .aprīlī u  .gada .de e rī. 

Vadī as grupas sēdes otika arī .gada . o e rī, .gada .augustā, .gada .ja ārī, . 
gada . septe rī, . gada . septe rī, . gada . septe rī, . gada . okto rī, . 
gada . okto rī u  . gada . okto rī.  

Attīstī as progra as izstrādes laikā tika eikta Ve tspils pilsētas iedzī otāju aptauja, lai  noskaidrotu un 

salīdzi ātu Ve tspils pilsētas u  Ve tspils o ada iedzī otāju iedokli par pilsētas attīstī as prioritātē  
u  uzde u ie , kā arī oskaidrotu a u paš aldī u iedzī otāju iedokli par sadar ī as eidoša u 

āka ajā plā oša as periodā. Aptauja otika o .gada . jūlija līdz . augusta  Ve tspils pilsētas 
do es ājaslapā aptauja. e tspils.l  u  do es Facebook iet ēs. 

Laikā o . gada . fe ruāra līdz . gada . aija  otika Ve tspils pilsētas attīstī as progra as 
2021.- . gada  .redak ijas pu liskā apsprieša a.  

Lai ei i ātu reģio ālās attīstī as atšķirī u azi āša u, Ve tspils pilsētas paš aldī a .-2027. gadā 
īste os attīstī as projektus ar ietējā ēroga u  reģio ālā ērogā ietek i. 

Ve tspils AP  iet er paš aldī as u  sa iedrī as ākot es redzēju u par pilsētas attīstī u, kā arī ir 
pa ats paš aldī as udžeta sagata oša ai, projektu izstrādei u  i estī iju piesaistei. Šis doku e ts ir 
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paš aldī as ie oša ās ar pilsētas sa iedrī u – iedzī otājie , uzņē u ie , orga izā ijā  – par ēla o 
pilsētas attīstī u. 

Šis doku e ts ir Ve tspils AP  stratēģiskā daļa, kuras galve ais uzdevu s ir defi ēt pašvaldības 

vidēja ter iņa prioritātes u  izvirzīt rī ī as virzie us u  uzdevu us to īste oša ai. Vidēja ter iņa 
prioritātes ir svarīgākie osa īju i, lai sek ētu pašvaldī as ilgter iņa prioritāšu sas iegša u. Tās 

oteiktas, izvērtējot ārējos faktorus, resursus un iespējas.  

Stratēģiskajai daļai ir divi pieliku i – Rī ī as plā s u  I vestī iju plā s –, kas katra  rī ī as virzie ie  
u  uzdevu a  defi ē ko krētu pasāku u kopu u i vestī iju projektus, orga izatoriskos dar us, 
i for atīvos pasāku us u. .  pašvaldī as vidēja ter iņa stratēģisko uzstādīju u īste oša ai.  
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LATVIJAS ATTĪSTĪBAS IZAICINĀJUMI 
Augot iedzī otāju pār ietoša ās iespējā  ga  iekšze ē, ga  starptautiski, ūsdie u sa iedrī a kļūst 
ar ie  o ilāka, un Lat ijas apstākļos arī ākot ē jārēķi ās, ka igrā ijas plūs a ūtiski ietek ēs 
iedzī otāju skaita pār aiņas. Pēdējos gados palieli ās arī reemigrantu skaits u  jau u ie eļojošo 
ārze ieku skaits, kuri isti a āk uz dzī i apmetas tautsai ie ī as e trā – Rīgā u  tās reģio ā, u  

azāk – itos attīstī as e tros8. Statistiski is airāk iedzī otāju Lat ijā apdzī o Rīgas u  Pierīgas reģio u 
attie īgi . gadā – , % u  , % , tādēļ kritiski ērtēja s iedzī otāju skaits ākot ē paš aldī ās u  

pagastos ārpus Rīgas u  Pierīgas reģio a. Lat ijā ir ēroja as izteiktas o o e triskās attīstī as 
te de es. Lai ei i ātu poli e trisku attīstī u, tādējādi sa azi ot reģio ālās atšķirī as, epie ieša s 

odroši āt reģio u u  paš aldī u eko o isko izaugs i u  ko kurētspēju, ie ērojot teritorijas u  
atse išķu tās daļu raksturīgās īpat ī as, salīdzi ošās priekšro ī as u  izaugs es pote iālu. 

To lielā ērā odroši a sta ilas iz irzītās politikas prioritātes, kas ērstas uz ie līdzīgu isas alsts so iālo 
un ekonomisko attīstī u. Lat ijas iedzī otāju igrā ija u  ispārēja sa iedrī as o e oša a ir izraisījusi 
strauju dar spējas e u a iedzī otāju skaita sa azi āša os, tāpē  turp ākā alsts eko o iskā izaugs e 
u  iedzī otāju la klājī as odroši āša a ūs atkarīga o spējas kāpi āt produkti itāti9. To iespēja s 
sas iegt, pie ēra , paaugsti ot esošā dar aspēka pras es, ieguldot pēt ie ī ā u  i o ā ijās u  stipri ot 
kopējo ko kurētspēju. Dar aspēka produkti itāti u  sa iedrī as ie līdzī u ei i ātu arī tādu jautāju u 
risināša a kā eselī as u  so iālo pakalpoju u pieeja ī a iz aksu ziņā u  ājokļu pieeja ī a. 

Pēdējos gados Lat ijas izglītī as sistē ā tiek eiktas dažādas iz aiņas, pie ēra , pāreja uz izglītī u 
lat iešu alodā ispārējās izglītī as iestādēs, kā arī jau a ko pete ču satura ie ieša a ar ērķi piedā āt 
ko pete ēs alstītu izglītī u idusskolas lī e ī, lai sagata oti dar a tirgū pieprasītu dar aspēku. 
Izglītī as u  zi āt es i istrija sadar ī ā ar dažādie  izglītī as ozares sadar ī as part erie  
izstrādājusi grozīju us Izglītī as liku ā u  Vispārējās izglītī as liku ā, kurā traktē alsts izglītī as 
sta dartu, ā ī u progra as, ā ī u priekš etu progra u paraugus u  palieli ot izglītī as iestāžu 
autonomiju10. 

Pē  OECD se i āju ie , Lat ijas dar aspēka pras ju trūku s iero ežo iedzī otāju odar i ātī as 
iespējas, uzņē u u produkti itāti u  sa iedrī as ie līdzī u 11 . Lai ga  pēdējo gadu laikā ir eikta 
ie ēroja a Lat ijas profesio ālās izglītī as progra u u  iestāžu oder izā ija u  profesio ālās 
izglītī as ko pete es e tru stipri āša a, turp āk epie ieša s airāk ei i āt at alsta t.sk. fi a siāla  
pieeja ī u izglītoja ajie  o ģi e ē  ar ze ie  ie āku ie , kā arī jā ei i a dar a idē alstītu 

ā ī u pieeja ī a, ko realizā ijai kapa itāte pietrūkst tieši uzņē u u idū. Lat ijas iedzī otāju līdzdalī a 
pieaugušo izglītī ā kopu ā ir palieli ājusies, taču e to pieaugušo idū, ka  ir ze s pras ju lī e is12. 

Tāpē  turp ākajos gados ūtu jā ei i a profesio ālās izglītī as iestāžu attīstī a arī pieaugušo izglītī as 

pakalpoju u odroši āša ā, ie laikus iz ēršot ērķtie īgas i for atī ās ka paņas, ei i ot to 
pieaugušo iesaisti, ka  ir ze āka izglītī a u  pašreizējie ie āku i. 

Valsts pār aldes at alsta i stru e ti, kas odroši a apstākļus ik ie a il ēka zi āša u un prasmju 

pil eidei u  paši i iatī as realizēša ai, jāko e trē uz reģio ie , jo ie s o faktorie , kas ei i a 
pilsētu u  reģio u attīstī u ārpus Rīgas, ir azie u  ikrouzņē u i. Lai uzņē ējdar ī ā sa azi ātu 

 

8 Pieejams: http://www.varam.gov.lv/files/text/Petijums_1%20starpatskaite.pdf 
9 OECD Economic Surveys, Latvia, May 2019. Pieejams: http://www.oecd.org/economy/latvia-economic-snapshot/ 
10 Pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3303-2018-gada-svarigakais-paveiktais-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-parzina-esosaja-

jomas 
11 OECD Economic Surveys, Latvia, May 2019. Pieejams: http://www.oecd.org/economy/latvia-economic-snapshot/ 
12 2019 Reform Priorities, Latvia, July 2019. Pieejams: http://www.oecd.org/economy/latvia-economic-snapshot/ 

http://www.varam.gov.lv/files/text/Petijums_1%20starpatskaite.pdf
https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3303-2018-gada-svarigakais-paveiktais-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-parzina-esosaja-jomas
https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3303-2018-gada-svarigakais-paveiktais-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-parzina-esosaja-jomas
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riskus u  šie uzņē u i eiks īgi dar otos, alstī ir epie ieša a sta ila u  prog ozēja a odokļu 
sistē a. Lat ijā tiek īste ots odokļu refor as plā s .-2021. gada , to ēr sistē a ēl joprojā  

etiek ērtēta kā sta ila, jo o paredzētā odokļu politikas pa at ostād ēs ir dažādas atkāpes. Vietējā  
paš aldī ā  ir apgrūti āta spēja eidot ilgter iņa at alsta i stru e tus uzņē ējdar ī as attīstī as 

ei i āša ai, jo epastā  sta ils ehā is s, alstoties uz kuru paš aldī as arētu prog ozēt sa u 
ieņē u u ap ēru turp ākajos gados. Par ietējo paš aldī u ajadzī ā  o irzā ā fi a sēju a ap ēru 
katru gadu tiek pieņe ti politiski lē u i, izstrādājot ākošā gada alsts udžetu. 

Pie ēra , pieņe ot liku u Par idēja ter iņa udžeta iet aru ., ., . gada  u  liku u 
Par alsts udžetu . gada  paš aldī u udžetos ieskaitā ā iedzī otāju ie āku a odokļa daļa ir 

sa azi āta o līdzši ējie  % uz %, attie īgi palieli ot ieņē u us alsts udžetā. Papildus egatī u 
ietek i uz paš aldī u udžetu atstās iz aiņas dar aspēka odokļos – ispārējā odokļu režī ā 
strādājošajie  o . gada 1. ja āra o  EUR uz  EUR ē esī tiek paaugsti āts ie āku u 
slieks is, līdz kura  pie ēro iedzī otāju ie āku a odokļa difere ēto  eaplieka o i i u u. Mi ēto 
iz aiņu kopējā ietek e uz ieņē u ie  paš aldī u udžetos . gadā eido ap  ilj. EUR.  

. gadā ir pieņe ti airāki aldī as lē u i, kas egatī i ietek ēs paš aldī u udžetu izde u us u  
apdraud to spēju realizēt liku ā oteiktās fu k ijas. Ņe ot ērā aldī as pieņe tos lē u us, o 
2021. gada ir eiktas iz aiņas so iālo pa alstu sistē ā, palieli āta i i ālā dar a alga o  EUR/ ē . 
uz  EUR/ ē ., kā arī palieli āta pedagogu i i ālā atalgoju a lik e. Paš aldī u pieeja os resursus 
ietek ēs arī Sat ers es tiesas spriedu s par to, ka pašreizējais alstī oteiktais gara tētā i i ālā 
ie āku a lī e is eat ilst Sat ers ei, kā rezultātā paš aldī ā  . gadā jārēķi ās ar ūtisku 
izde u u pieaugu u. Ve tspils pilsētas paš aldī ai tie ir aptu e i  tūkst. EUR papildus udžeta 
izdevumi 2021. gadā.  

Saeima 2019. gada 21. arta sēdē olē a turpi āt . gadā iesākto teritoriālo refor u u  līdz 
2021. gada  iz eidot eko o iski attīstīties spējīgas ad i istratī ās teritorijas ar ietējā  paš aldī ā , 
kas spēj odroši āt tā  liku os oteikto auto o o fu k iju izpildi salīdzi ā ā k alitātē u  pieeja ī ā 
u  s iedz iedzī otājie  k alitatī us pakalpoju us par sa ērīgā  iz aksā . 

Pasaules ekonomikas forums 2017.-2018. gada Glo ālās ko kurētspējas pētīju ā orādīja 
pro le ātiskos faktorus uzņē ējdar ī as eikša ai Lat ijā – ad i istratī i irokrātiskais slogs, 

eprog ozēja a odokļu sistē a u  augstās odokļu lik es13. Ilglai īgi uzņē ēji Lat ijā ir tikuši oslogoti 
ar sarežģītā , irokrātiskā  ad i istratī ajā  prasī ā . Šo rīd, attīstoties Lat ijas digitālajai videi, ir 

iespēja s tās at ieglot, iz a tojot e- idi, kā tas, pie ēra , tiek praktizēts kai iņ alstī Igau ijā. Arī OECD 
orāda uz epie ieša ī u azi āt dar aspēka odokļu plaisu attie ī ā uz ze us ie āku us 

saņe ošajie  Lat ijas iedzī otājie , kā arī IKT iz a toša u efektī ākai odokļu sistē as izpildīša ai. 
Lat ijā ir idēji draudzīgs i estī iju kli ats ār alstu i estorie  Ār alstu i estī iju piesaistes i dekss 
2019. gadā – 2,6 alles o , ko Ār alstu i estoru pado es pētīju ā orāda esošie lielākie ār alstu 
i estī iju uzņē u i Lat ijā14. Gal e ie ār alstu i estoru orādītie izai i āju i, kas ka ē i estī iju ides 
attīstīša os Lat ijā ir odokļu sistē a, fi a šu sektora sta ilitāte, augstākās izglītī as k alitāte u  
dar aspēka produkti itāte.  

. gadā tika pu li ēts OECD projekta Mājokļu pieeja ī a Lat ijā  ziņoju s. Tajā izdarīti airāki ūtiski 
se i āju i, pie ēra , tas, ka lielākā daļa lietoša ā iz a toto ājokļu ir sliktas k alitātes, kas ietek ē 

ājsai ie ī as isu ie āku u spektrā15. Lielākā daļa ājokļu ir uz ū ēti pado ju laikā u  a  tikuši 

 

13Pieejams: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2- 

pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Latvia.pdf  
14 Pieejams: https://www.ficil.lv/wp-content/uploads/2020/01/15012019_FICIL-Sentiment-index-2019_LAT.pdf 
15 OECD projekts: Mājokļu pieeja ī a Lat ijā kopsa ilku s , . Pieejams: http://www.oecd.org/economy/latvia-economic-snapshot/ 
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pie ā īgi uzturēti. Die žēl elielais īres tirgus Lat ijā ir orie tēts uz ājsai ie ī ā  ar augstie  
ie āku ie , tāpē  daudzā  ājsai ie ī ā  a  iespējas pār elties uz k alitatī āku ājokli. Esošais 
at alsts ājokļu jo ā a  pieeja s lielai daļai ājsai ie ī u, tāpē  eidojas tā sau a ais 

eat alstītais idusslā is , kas ir pārāk turīgs, lai saņe tu so iālo ājokli ai dzī okļa pa alstu, et kuru 
ie āku i a  pietiekoši, lai saņemtu hipotekāro kredītu. Mājokļu tirgus fu k io ēša a ozī īgi ietek ē 
il ēku la klājī u u  alsts eko o ikas attīstī u, kā arī ietek ē dar aspēka o ilitāti, tāpē  ākot ē 
ājokļu politikā ūtu jāattīsta tādi irzie i kā isapt erošs ājokļu teh iskās k alitātes o ērtēju s, 

papildus i estī iju eikša a ājokļu atjau oša ā, kur šādi ieguldīju i ir re ta li, u  jau u ājokļu 
ū ie ī ā u. . 

Covid-  straujā izplatī a pasaulē u  ie iestie pa dē ijas iero ežoša as pasāku i ir opiet i ietek ējuši 
alstu eko o ikas attīstī u. Pa dē ijas izraisītā krīze ir opiet s pār audīju s arī Lat ijas sa iedrī ai u  
alstij. Tā ir iespēja ai īt paradu us u  līdzši ējo rī ī u, plā ot alsts attīstī u u  alsts udžetu skaidri 
oteiktu ērķu sas iegša ai airāk resursu o irzīt produktī ākai ākot es ozaru u  ideju izaugs ei. 

Līdz ar pa dē iju iero ežojošo pasāku u ie ieša u . gada arta idū, . gada pir ajā eturks ī 
Lat ijas IKP sa azi ājās par ,  %. Nozaru griezu ā šis sa azi āju s ir ijis dažāds, jo salīdzi oši airāk 
ir ietušas, pie ēra , tra sporta, tūris a, ies īlī as u  apģēr u tirdz ie ī as jo as. Bezdar a lī e is 
palieli ājās o ,  % fe ruārī uz  % aprīlī. 

Tu āko gadu akroeko o iskās prog ozes ir eskaidras, to ēr jāpieņe , ka tieši iekšze es t.sk. 
aldī as u  paš aldī u  patēriņš ūs tas, kas ei i ās atkopša os o pa dē ijas izraisītās krīzes 16 . 

Sagaidā s, ka pieprasīju s pē  eksporta, kā arī i estī iju akti itāte pieaugs lē i, jo tiks ie ērots augsts 
piesardzī as lī e is.  

Tāpē  šo rīd alsts ilgter iņa attīstī a ir atkarīga arī o Co id-  dēļ oteiktajie  iero ežoju ie  
pasaulē u  Lat ijā, kā arī alsts u  ES at alsta pasāku ie 17. Ieguldīju i ilgtspējīgos i frastruktūras 
projektos u  dar aspēka odokļu sa azi āša a ze u ie āku u saņē ējie  ar ei i āt darba tirgus 

ātrāku atkopša os18. Digitālo teh oloģiju iz a toša a ar ei i āt iz airīša os o turp ākas Co id-19 

i fek ijas izplatīša ās, taču Lat ijā ir salīdzi oši ze s uzņē u u īpats ars ar ājaslapu, kā arī augstu 
i ter eta pārdoša as apgrozīju u. Tāpē  digitālo pras ju u  e-pār aldī as rīku ozī e pieaugs ēl 
straujāk ekā līdz ši  u  tā ir iespēja paātri āt ispārēju pu liskā u  pri ātā sektora digitālo 
transformā iju. 

Līdz ar to, irzie a , kurā jāattīstās Lat ijai, jāiet er prog ozēja a politika, sta ilitāte alsts pār aldē, 
reģio u attīstī a u  il ēks kā e trālais ele e ts. S arīgākais ir odroši āt iespēju ikkatra  Lat ijā apgūt 
zi āša as u  pras es, kā arī odroši āt iespēju tās pielietot uzņē ējdar ī ā u  dar a tirgū, tā eidojot 
se  apkārt la ēlīgu idi u  kopēji ei i ot alsts la klājī as palieli āša os. 

 

  

 

16 OECD Economic Forecast Summary Latvia (June 2020). Pieejams: http://www.oecd.org/economy/latvia-economic-snapshot/ 
17  Saei a apstipri a Lat ijas Na io ālo attīstī as plā u .-2027.gadam, 02.07.2020. Pieejams: 

https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29066-saeima-apstiprina-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2021-2027-gadam 
18 OECD Economic Forecast Summary Latvia (June 2020). Pieejams: http://www.oecd.org/economy/latvia-economic-snapshot/ 
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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
ANO – Ap ie oto Nā iju Orga izā ija 

A.K.KARIŅA VALDĪBAS DEKLARĀCIJA – Deklarā ija par Artūra Krišjāņa Kariņa adītā Mi istru ka i eta 
ie erēto dar ī u. Pieejams: https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/kk-valdibas-

deklaracija_red-gala.pdf 

AP – attīstī as progra a 

CSP – Ce trālā statistikas pār alde 

CSN – Ceļu satiks es egadīju s 

CSS – e tralizētā siltu apgādes sistē a 

CVK – Ce trālā ēlēša u ko isija 

DOME – Ve tspils alstspilsētas paš aldī as do e 

ERTMS – Eiropas Dzelz eļa satiks es u  adī as sistē a 

ES – Eiropas Sa ie ī a 

FT – fu k io ālie trau ēju i 
GRT – garīga rakstura trau ēju i 
IKT – i for ā ijas u  ko u ikā iju teh oloģijas 

IZM – Izglītī as u  zi āt es i istrija 

LATVIJA 2030 – Lat ijas ilgtspējīgas attīstī as stratēģija līdz . gadam 

LIAA – Lat ijas I estī iju u  attīstī as aģe tūra 

LM – La klājī as i istrija 

LVMĢC – Lat ijas Vides, ģeoloģijas u  eteoroloģijas e trs 

LDZ – Lat ijas Dzelz eļš 

MICE – darīju u u  pasāku u tūris s 

MVU – azie u  idējie uzņē u i 
NAP 2027 – Na io ālais attīstī as plā s  

NĪN – ekusta ā īpašu a odoklis 

NMPD – Neatlieka ās edi ī iskās palīdzī as die ests 

NVA – Nodar i ātī as alsts aģe tūra 

NVO – e alstiskās orga izā ijas 

OECD – Organisation for Economic Co-operatio  a d De elop e t Eko o iskās Sadar ī as u  Attīstī as 
orga izā ija  

PAŠVALDĪBA – Ventspils alstspilsētas paš aldī a 

SPKC – Sli ī u profilakses u  ko troles e trs 

SPRK – Sa iedrisko pakalpoju u regulēša a ko isija 

SOPA – Ve tspils paš aldī as so iālās palīdzī as u  so iālo pakalpoju u ad i istrēša a 
lietojumprogramma 

TEN-T – Tra seiropas tra sporta tīkls 

VARAM – Vides aizsardzī as u  reģio ālās attīstī as i istrija 

VATP – odi i āju s «Ve tspils Augsto teh oloģiju parks» 

VBP – Ve tspils rī ostas pār alde 

VDC – Ve tspils Digitālais e trs 

VEA – Ventspils Augstskola 

VENTSPILS DOMES ADMINISTRĀCIJA – Ve tspils alstspilsētas paš aldī as iestāde Ve tspils do es 
ad i istrā ija  

VENTSPILS TIC – Ve tspils tūris a i for ācijas centrs 

VENTSPILS AP2020 – Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2020. gadam 

https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/kk-valdibas-deklaracija_red-gala.pdf
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/kk-valdibas-deklaracija_red-gala.pdf
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VENTSPILS AP2027 – Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2027. gadam 

VLK – Paš aldī as SIA «Ve tspils la iekārtoša as ko i āts» 

VNĪ – Paš aldī as SIA «Ve tspils ekusta ie īpašu i» 

VSRC – Ve tspils Augstskolas I že ierzi ātņu I stitūts Ve tspils Starptautiskais Radioastro o ijas 
Ce trs   

VT – Ventspils Tehnikums 

VTP – idēja ter iņa prioritāte 
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 PILSĒTAS PAMATDATI UN STATUSS VALSTĪ  
2019. gadā tika izstrādāts isapt erošs Ve tspils AP  iz ērtēju s u  pilsētas SVID a alīze, kuras 
rezultāti eido pa atu Ve tspils AP . SVID a alīzes sākot ējos pos os tika eiktas šādas dar ī as: 

• Glo āla, Eiropas, a io āla u  ietēja lī eņa politikas plā oša as doku e tu a alīze; 
• Salīdzi ošā pilsētu a alīze, salīdzi ot Ve tspili ar  Ska di ā ijas pilsētā  Pori So ijā, Kārlskrū a 

Z iedrijā, Frederiksha a Dā ijā ; 
• Statistikas datu apkopoša a u  a alīze CSP, Lursoft, SPKC, CVK, SPRK, LVĢMC, Eurostat u. . ; 
• Ventspils pilsētas paš aldī as iestāžu u  kapitālsa iedrī u aptauja u  i ter ēša a; 
• SVID rezultātu apsprieša a te atiskajās dar a grupās Eko o ika , Sa iedrī a , Pilsēt ide ; 
• SVID doku e ta izskatīša a, ņe ot ērā Domes un Paš aldī as adī as, Ventspils domes 

ad i istrā ijas odaļu, paš aldī as iestāžu u  kapitālsa iedrī u, kā arī Vadī as grupas 
ko e tārus u  priekšliku us. 

Ņe ot ērā alstī oritošos politiskos pro esus u  glo āli izsludi āto pa dē iju, SVID a alīzes 
oslēdzošie pre izēju i tika eikti pē  ad i istratī i teritoriālās refor as liku a pieņe ša as u  2020. 

gada pa asarī izsludi ātās ārkārtējās situā ijas at elša as Lat ijā. Šajā odaļā apkopoti SVID a alīzes 
gal e ie se i āju i u  izai i āju i attie ī ā uz Ve tspils pilsētas attīstī u āka o  gadu periodā. 

TERITORIJA 

Ve tspils pilsēta atrodas Lat ijas rietu u daļā Baltijas jūras krastā pie Ve tas upes ietekas jūrā,  k  
attālu ā o gal aspilsētas Rīgas Attēls . Pilsētas teritorijas platī a ir  k 2, pē  teritorijas tā ir sestā 
lielākā pilsēta Lat ijā. Ve tspils teritorijas gal e ā priekšro ī a ir atraša ās ģeogrāfiski ozī īgā ietā, kur 
iespēja s attīstīt ulti odālu tra sporta ezglu, kas sa ie o jūras, dzelz eļa u  auto eļu tra sportu. Tas 
pa er plašas iespējas ietējie  un ār alstu uzņē ējie , it īpaši tra sporta u  apstrādes rūp ie ī as 

ozarēs. 
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ATTĒLS 1. VENTSPILS ATRAŠANĀS VIETA BALTIJAS JŪRAS ZIEMEĻU DAĻĀ AVOTS: VENTSPILS ILGTSPĒJĪGAS 
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA . . GADAM  

 

Ve tspils pilsētas teritoriju o ie as puses apskalo jūra, et o otras – ieskauj Ventspils novada teritorija 

Attēls , kur ,  tūkst. k 2 platī ā dzī o ,  tūkstoši iedzī otāju19. Ve tspils o ads ir ie a o retāk 
apdzī otajā  teritorijā  Lat ijā. 

 

19  Lat ijas iedzī otāju skaits paš aldī ās, Pilso ī as u  igrā ijas lietu pār alde, . . . Pieeja s: 
https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_2020.pdf 
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ATTĒLS 2. VENTSPILS PILSĒTA UN LATVIJAS RIETUMU DAĻAS ADMINISTRATĪVO TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS NO 
01.07.2021. (AVOTS: VARAM) 

 

IEDZĪVOTĀJI 

Deklarēto iedzī otāju skaits Ve tspilī . gada sāku ā ija  05920. Pē  iedzī otāju skaita Ve tspils ir 

sestā lielākā pilsēta Lat ijā. Lai ga  Ve tspilī odar i ātī as u  atalgoju a iespējas ir augstākas ekā idēji 
Lat ijā, iedzī otāju skaita  pēdējos gados, tāpat kā itur Lat ijā, ir te de e sa azi āties. Tas gal e okārt 

otiek igrā ijas ietek ē, kā arī irušo skaita  pārs iedzot dzi ušo skaitu. Šie pro esi ei i a arī 
iedzī otāju o e oša os, kas azi a ilgter iņa iespējas odroši āt izglītī as, eselī as aprūpes u. . 
spe iālistu o aiņu u  ākot ē radīs ar ie  lielāku slogu so iālajie  u  eselī as aprūpes pakalpoju ie . 

2018. gada Ve tspils pilsētas iedzī otāju aptaujas rezultāti lie i a, ka pilsētas iedzī otāji, kas aps er do u 
pār elties uz dzī i itur, to saista ar la āk atalgotu dar u u  dzī es k alitātes uzla oša u. Sa ērā retāk 
tika i ēti iemesli – la āka dzī e ēr ie , ģi e es apstākļi, dzī ei Ve tspilī ispār a  perspektī as, lai 
atrastu dar u u. . Šādi apgal oju i lie i a, ka Ve tspils pilsētas paš aldī ai iedzī otāju sagla āša ai 
pri āri jā ei i a iedzī otāju pras ju u  i terešu sa starpējā at ilstī a, lai palīdzētu iņie  atrast la i 
atalgotu dar u, u , sadar ojoties ar iedzī otājie , jāide tifi ē, kuri dzī es k alitātes aspekti pilsētā ir 
jāuzla o. 

Ve tspils pilsētas paš aldī a katru gadu orga izē iedzī otāju aptaujas, kas ļauj detalizēti oskaidrot iņu 
iedokli par pilsētu u  paš aldī u. Tajās s iegts augsts ērtēju s par paš aldī as dar ī u kopu ā, 

tra sporta i frastruktūru, ūde ssai ie ī as attīstī u, atkritu u apsai iekoša u u. . tē ā . Pēdējo 
gadu laikā iedzī otāju iedoklis ir paslikti ājies par uzņē ējdar ī as ei i āša u u  iespējā  u  
daudzdzī okļu āju la iekārtoju u, sa ukārt ar ie  azāk iedzī otāju pauž sa u iedokli par 

ūžizglītī as iespējā , siltu apgādi u. . tē ā , kas ar lie i āt par epie ieša ī u uzla ot i for ācijas 

pieeja ī u u  k alitāti šajās jo ās. 

 

20 Turpat 
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IZGLĪTĪBA 

2019./ 2020. mā ī u gadā Ve tspilī dar ojās  pir sskolas izglītī as iestādes,  ispārizglītojošās die as 
skolas  alsts ģi āzija,  idusskolas,  pa atskolas u   sāku skola ,  profesio ālās izglītī as/ 
ie irzes skolas Ve tspils Teh iku s turp āk – VT , Ve tspils Mūzikas idusskola, Ve tspils Mākslas skola 
u  Ve tspils Sporta skola Spars . I terešu izglītī as odar ī as otiek ga  ispārizglītojošajās skolās, ga  
Ve tspils Mākslas skolā, Ve tspils Mūzikas idusskolā, Ve tspils Digitālajā e trā turp āk – VDC), Sporta 

skolā Spars , Ve tspils Jau rades a ā u  Ve tspils Augstskolā turp āk – VeA). 

Augstāko izglītī u ar iegūt VeA, kuru 1997. gadā iz eidoja Ve tspils pilsētas paš aldī a. Augstskolas 
di i āša as ērķis ir odroši āt e tspil iekie  u  isas Lat ijas iedzī otājie  augstākās izglītī as 
pieeja ī u tu u dzī es ietai. Pieaugušo izglītī as piedā āju u odroši a VeA Mūžizglītī as e trs, VDC 
un VT. 

Ve tspilī ir pieeja s plašs izglītī as iespēju klāsts, kas ei i a uzņē ējdar ī ai epie ieša o il ēkresursu 
sagatavoša u pie ēra , datorpras ju apgu e . Izglītī as i stitū iju i frastruktūra ir oder a u  
pie ērota daudz eidīgu progra u īste oša ai isos izglītī as eidos. Izglītī as pār aldē u  iestādēs 
strādā profesio āls perso āls, kas koordi ē ga  pieredzes pār eses pasāku us, ga  jau a ā ī u satura 
ie ieša u Ve tspils izglītī as iestādēs. Tu āko gadu laikā lielākie izai i āju i izglītī as ozarē ir saistīti ar 
izglītoja o pras ju odroši āša u at ilstoši ar ie  ai īgajā  uzņē u u ajadzī ā , jo tie  pieeja ie 
cil ēkresursi joprojā  a  pietieka i. Ņe ot ērā izglītī as ozares perso āla o e oša ās te de i, ūs 
jā eklē risi āju i jau u pedagogu piesaistei u / ai jau u pras ju apgu es eidu izstrādē, kā tāl ā ī a. 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Brī ostas teritorijas spe iālā eko o iskā zo ā ir ei i ājusi Ve tspils kļūša u par a io āla ēroga 
rūp ie ī as e tru. Apstrādes rūp ie ī a .-2017. gadā ir augusi ga  strādājošo skaita ziņā +  % , 
ga  rūp ie ī as izlaides apjo ā +  %). 87 % o Ve tspilī saražotās apstrādes rūp ie ī as produk ijas 
tiek eksportēti, lie i ot par to, ka jau šo rīd Ve tspils uzņē u i spēj ko kurēt glo ālajā tirgū. . gadā 
katrs des itais ,  %  Ve tspilī odar i ātais strādāja apstrādes rūp ie ī ā, kas orāda uz ozares 
s arīgu u pilsētas kopējai attīstī ai.  

Saeima 2019. gada 12. de e rī steidza ī as kārtā di os lasīju os pieņē a grozīju us Liku ā par 
ostā , paredzot iz aiņas Ve tspils rī ostas pār aldē. Pē  grozīju u stāša ās spēkā Ve tspils pilsēta 
zaudējusi sa u pārstā ie ī u Ve tspils rī ostas aldē. Kopš . gada 12. decembra Ventspils 

rī ostas pār alde ir Mi istru ka i eta pārraudzī ā esošs pu lisko tiesī u su jekts. Nākot ē paredzēts, 
ka ostas pār aldes fu k ijas, uzde u us u  pie āku us Ve tspils ostā eiks . gada 27. de e rī 
Uzņē u u reģistrā reģistrēta alstij piederošā kapitālsa iedrī a – AS Ve tas osta . Pēdējo trīs gadu laikā 

o . līdz . gada  kra u apgrozīju s Ve tspils rī ostā ija sta ils  ilj. gadā , et pē  
Ve tspils ostas pārņe ša as alsts pār aldī ā no 2020. gada ja āra ir o ēroja s straujš kravu apjoma 

kritums (2020. gada pirmajos astoņos ē ešos – 41 % , kas ie ēroja i ietek ējis arī iedzī otāju ezdar u. 

Saskaņā ar Nodar i ātī as alsts aģe tūras datie  uz . gada 7. septembri Ve tspils pilsētā ija 1 252 

reģistrētie ezdar ieki, kas ir 6,2 % o eko o iski aktī ajie  iedzī otājie 21. Vairāku gadu garu ā isā 
Lat ijā ija ēroja a ezdar a sa azi āša ās te de e u  šis rādītājs Ve tspilī ija la āks ekā idēji 
Lat ijā ,  % . At ilstoši Eko o ikas i istrijas prog ozē , sagaidā s, ka dar a tirgus atgriezīsies 
iepriekšējā lī e ī ap .-2023. gadu22. 

 

21 Ve tspils do es ad i istrā ijas Ekonomikas un iepirkumu odaļas aprēķi s, ņe ot ērā NVA apkopoto i for ā iju 
22  Sagata otas Lat ijas dar a tirgus prog ozes līdz . gada , Lat ijas Vēst esis, . . ., pieeja s: 
https://lvportals.lv/dienaskartiba/317518-sagatavotas-latvijas-darba-tirgus-prognozes-lidz-2040-gadam-2020 

https://lvportals.lv/dienaskartiba/317518-sagatavotas-latvijas-darba-tirgus-prognozes-lidz-2040-gadam-2020
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Ve tspils eko o iku kopu ā raksturo augstāks attīstī as lī e is, ekā idēji Lat ijā. To aplie i a ze āks 
ezdar a lī e is u  augstāka idējā ruto dar a sa aksa. Ve tspilī ir radīti la ēlīgi apstākļi 

uzņē ējdar ī as attīstī ai, ko ei i a ga  Ve tspils rī ostas teritorija, ga  aktī a paš aldī as dar ī a. 
Ve tspils uzņē ējdar ī as idei raksturīgas ga  daudz eidīgas izglītī as iespējas, kas sagata o uzņē ēju 

ajadzī ā  at ilstošu dar aspēku, ga  daudz eidīgs uzņē ējdar ī as at alsts i ku atora, at alsta e tra 
u. . i stitū iju for ā. 

Dome, 2014. gada 21. o e rī, apstiprinot Ventspils IKT ozares attīstī as stratēģiju u  rī ī as plā u 
2014.-2020. gada , iz irzīja irs ērķi – Ve tspils ir Eiropas lī eņa iedo teh oloģiju e trs. Lai ei i ātu 
IKT ozares attīstī u Ve tspilī, . gada 29. aijā tika parakstīts sadar ī as memorands starp 

paš aldī u, izglītī as i stitū ijā , ietējie  u  starptautiskajiem lielākajie  IKT nozares uzņē u ie . 

Līdz ši  ēroja a šīs ozares ērķtie īga attīstī a pilsētā, tāpē  tai oteikti ir perspektī as tālākai 
attīstī ai. Ve tspils pilsētā o .-2017. gada  IKT uzņē u u skaits u  apgrozīju s ir pieaudzis par 
50 %, et odar i āto skaits par  %. IKT ozari Lat ijā raksturo izteikta orie tā ija uz produktu un 

pakalpoju u ar augstu pie ie oto ērtī u radīša u. Vie s o eiks īgas attīstī as faktorie  IKT ozarē 
Lat ijā ir IKT ozares u  zi āt isko i stitū iju sadar ī a zi āša u, produktu u  pakalpoju u kopradei. 

Kā ozī īgāko ka ēkli turp ākai uzņē ējdar ī as attīstī ai, Ve tspils uzņē ēji i  dar aspēka trūku u 
ga  dar i ieku skaita, ga  to pras ju ziņā. Lai ga  līdz ši  šajā jo ā ir izdarīts ļoti daudz, epie ieša a 
ar ie  iešāka sadar ī a starp odar i ātajie , uzņē ējie , izglītī as iestādē  u  paš aldī u, lai 

saskaņotu to i tereses. Dar aspēka pieeja ī u egatī i ietek ē arī epietieka s dzī oja ais fo ds, kas 
ka ē pote iālo iedzī otāju u  dar i ieku ēl i pār elties uz Ve tspili. Tra sporta ozari pašlaik ietek ē 
tādi faktori, kā eskaidrī a par Ve tspils ostas ākot i, kas ka ē jau u i estoru ie ākša u pilsētā, kā arī 
aktī a ko kure e Baltijas jūras reģio ā, jo, pie ēra , Krie ija ar ie  aktī āk plā o kra u pār adāju us 
tā, lai tie tiktu pār esti uz šīs alsts ostā . 

DZĪVOJAMAIS FONDS 

Līdz ši  Ve tspilī ir eikti ozī īgi uzla oju u esošā dzī oja ā fo da attīstī ā – kopš . gada ēku 
re o ā ijas rezultātā ga drīz par pusi  %  sa azi āts siltu e erģijas patēriņš, airākās daudzdzī okļu 

ājās ie iesti iedie ūde sskaitītāji, oder izējot ūde s uzskaites procesu. 

Ve tspils iedzī otājie  u  ie rau ējie  ir sarežģīti atrast ājokli ilgter iņā. Pilsētā šo rīd pieeja as 
pado ju laikā eltas daudzdzī okļu ēkas, daļa o kurā  ir sliktā teh iskā stā oklī. Valsts o o e triskā 
attīstī as te de e iero ežo dzī oja ā fo da attīstī u reģio os, jo i estorie  ir ze a i terese ieguldīt 

ekusta ajos īpašu os. Ēkas, kas ir pie ērotas izīrēša ai, ieži tiek izīrētas īster iņā, lai pie ērotos 
tūristu pieprasīju a  asaras sezo ā. Jau u ājokļu pieeja ī a egatī i ietek ē iespējas piesaistīt 
spe iālistus, dar aspēku u  jau iešus, kas ir s arīgs pilsētas attīstī as priekš osa īju s. 

Lai ei i ātu īres dzī oja o āju attīstī u, Do e . gada 3. aprīlī apstipri āja Īres dzī oja o āju 
Ve tspilī jau ū ju projektu līdzfi a sēša as ko kursa oliku u. 

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Ve tspils ir a io ālas un starptautiskas ozī es tra sporta, uzņē ējdar ī as, izglītī as u  kultūras 
e trs, tāpē  tajā pieeja ajai i že ierko u ikā iju i frastruktūrai ir jātiek uzturētai augstā lī e ī.  

Paš aldī as lī e ī ar attie īgajie  jautāju ie  strādā Ko u ālā pār alde, kas sai ie isko dar ī u ar 
ērķi uzturēt, re o tēt u  ū ēt Ve tspils pilsētas paš aldī ai piederošo Ve tspils pilsētas i frastruktūru 

ielas, parki, lauku i, sk ēri, iekšpagal i, plud ales, ēkas u. . . Ce tralizēto ūde ssai ie ī u pilsētā 
odroši a paš aldī as SIA ŪDEKA , e tralizēto siltu apgādi pilsētā odroši a paš aldī as SIA 
Ve tspils siltu s , ielu uzturēša u, rekonstrukciju u  iz ū i, atkritu u sa ākša u u  šķiroša u u.c. 

dar us ei  paš aldī as SIA Ve tspils la iekārtoša as ko i āts . 
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ANO u  ES prioritātes iet er e erģijas pieeja ī as ei i āša u par saprātīgā  e ā  u  augstu 
atjau oja o e ergoresursu īpats aru o kopējā CSS kuri ā ā apjo a. Ve tspils pilsētā kopš 3. gada 

ir veikti ūtiski ieguldīju i ūde ssai ie ī as i frastruktūras atjau oša ā u  attīstī ā, ir sas iegti augsti 
rādītāji e tralizētu ūde ssai ie ī as pakalpoju u pieeja ī ai , % ap ērā o iedzī otāju skaita , 
to ēr daļa iedzī otāju joprojā  eiz a to šos pakalpoju us epietieka u fi a šu resursu dēļ tīklu 
pie adu iz ū ei līdz sa a  īpašu a . 

Iedzī otāju ērtēju s par Paš aldī as dar u ūde sapgādes u  ka alizā ijas jo ā pilsētas teritorijā ir 
lielāks par %, ir sa azi āti ūde s zudu i, u  palieli āts ka alizā ijas tīklu garu s, to ēr aptu e i  % 

pilsētas ūde ssai ie ī as tīklu ir o e ojuši. 

Visapt erošas e ergoefekti itātes rī ī as irzie s ozī ē e erģijas taupīša as pasāku u kopu u, kas 
iet er ga  pielietotās teh oloģijas, ga  e erģijas patērētāju ieradu u u  uz edī as kopu u. .-
2019. gadā Ve tspilī ir izde ies ie ēroja i uzla ot e ergoefekti itāti, uz ko orāda e ie  īpat ējā 
siltu e erģijas patēriņa sa azi āša ās, et arī siltu a ražoša as efekti itātes uzla oša ās u  siltu a 
zudumu sa azi āju s. E ergoefekti itātes paaugsti āša as rezultāti sas iegti patei oties aktī ā  
dar ī ā , kā ēku atjau oša a, tai skaitā silti āša a, daudzdzī okļu ēku e ergoefekti itātes uzla oša a, 
ielu apgais oju a o aiņa uz LED apgais oju u. Taču joprojā  Ve tspilī ir ēkas ar ze u 
e ergoefekti itāti u  ze o siltu apgādes tarifu dēļ i estī ijas e ergoefekti itātes paaugsti āša ai ne 

ie ēr ir eko o iski izde īgas āju īpaš iekie . 

SASNIEDZAMĪBA 

Ve tspils pilsētai ir raksturīga daudz eidīga tra sporta i frastruktūra – jūras satiks e, dzelz eļš, eļu 
satiks e u  arī a iosatiks e. 

Ve tspils rī osta ir ie s o Lat ijas tra sporta u  loģistikas ozares struktūras gal e ajie  ele e tie . 

Ventspils osta ir otrā lielākā osta Lat ijā u  trešā lielākā osta Baltijā, kā arī ie s o ozī īgākajie  tra zīta 
koridoriem, Eiropas TEN-T tra sporta pa attīkla osta, kas ēsturiski pa atā apkalpo Krie ijas, 
Baltkrievijas un citu NVS valstu eksportu. Ventspils osta kalpo par s arīgu Lat ijas ražojošā sektora 
eksporta koridoru uz Ska di ā iju. Tā tiek regulāri oder izēta, to ēr ārējo u  iekšējo ekonomisko un 

politisko faktoru rezultātā kra u skaits ir sa azi ājies. Vie s o risi āju ie  kra u apgrozīju a 
sagla āša ai ai palieli āša ai ir jaunu kra u pār adāju u lī iju at ērša a. Pretēja te de e o ēroja a 
prā ju satiks ē, kur pār adāto pasažieru skaits ir strauji pieaudzis. Šī ie esla dēļ iespēja s aps ērt jau u 
lī iju at ērša u arī pasažieru pār adāju ie . 

MK 2019. gada de e rī pieņē a lē u u iz eidot AS Ve tas osta , kas ar laiku pārņe tu Ve tspils 
rī ostas pār aldes fu k ijas. Lē u a rezultātā ostas pār aldē airs edar osies Ve tspils pilsētas 

paš aldī as pārstā ji, līdz ar to paš aldī ai ākas ai īt sa u pozī iju attie ī ā uz ar rī ostas dar ī u 
saistītajie  pasāku ie  o aktī as iesaistes uz sadar ī u. Ve tspils ostas pārņe ša a alsts pār aldē 
saska  ar Valdī as rī ī as plā u Deklarā ija par Artura Krišjāņa Kariņa adītā Mi istru ka i eta ie erēto 
dar ī u īste oša ai , kas paredz palieli āt alsts ietek i lē u u pieņe ša ā ostu pār aldēs u  ai īt 
ostu pār aldī as odeli, tai skaitā pār eidojot tās par alsts kapitālsa iedrī ā . 

Dzelz eļa tra sports šo rīd ir aktuāls uzņē u ie , kas šo i frastruktūru iz a to tra zīta  u  ar to 
saistītajie  pakalpoju ie . Esošā dzelz eļa jauda Rīgas irzie ā ir ap ieri oša. Valsts a/s Lat ijas 
dzelz eļš  . gada artā pieņē a lē u u pārtraukt plā oša as stadijā esošo dzelz eļa lī iju 
Daugavpils–Krustpils, Rēzek e–Krustpils un Krustpils–Rīga elektrifikā iju. Projekta eīste oša as dēļ tiks 
sa azi āta Ve tspils ostas ko kurētspēja. 

Ve tspils ir daļa Eiropas ozī es auto eļa E  Austru u-Rietu u irzie a koridorā, sa ukārt 
Rietu eiropas u  Ce trāleiropas irzie ā tā ir sa ie ota ar Liepāju. Šo rīd, lai okļūtu o Lidostas Rīga  
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līdz Ve tspils pilsētai, eļā idēji jāpa ada h i , kas tūristie  arētu šķist pietieka i ilgi, kā arī eērti 
sa ie oju a ziņā. Lai ei i ātu Ve tspils pilsētas kā a io ālas ozī es e tra sas iedza ī u, jāaps er 
iespēja ie eidi, kā odroši āt ātrāku u  ērtāku okļūša u uz to. 

Ve tspils lidosta a  sertifi ēta pasažieru u  kra u pār adāju ie , un at ilstoši ieguldīju i ez papildu 
fi a sēju a šo rīd a  eko o iski pa atoti. Papildus fi a sēju a pieeja ī as gadīju ā kā prioritāte 

osakā a lidlauka sertifi ēša a eregulārie  gaisa pār adāju ie  ko er iālie  gaisa pār adāju ie . 
Bez papildu fi a sēju a lidosta turpi ās eikt ispārējās a iā ijas lidoju us u  spe iālos a iā ijas dar us. 

PUBLISKĀ ĀRTELPA 

Paš aldī as fu k iju gādāt par sa as ad i istratī ās teritorijas la iekārtoša u u  sa itāro tīrī u Ve tspils 
pilsētā ei  paš aldī as iestāde Ko u ālā pār alde  u  paš aldī as SIA Ve tspils la iekārtoša as 
ko i āts . Ve tspils pilsēta ir la iekārtota at ilstoši iedzī otāju ajadzī ā  u  s iedz iespēju ātri u  ērti 
piekļūt dažādie  pakalpoju ie  u  atpūtas ele e tie . Iedzī otāji kopu ā ir ap ieri āti ar 
paš aldī as dar ī ā , kas eiktas pilsēt ides u  iedzī otāju atpūtas iespēju uzla oša ai. Kritiskāk 

e tspil ieki ērtē daudzdzī okļu āju pagal us. 

Atkritu u apsai iekoša as jo ā Ve tspils pilsētā jau šo rīd ir ņe ti ērā ga  a io ālā, ga  Eiropas 
lī eņa ērķi, kas ūs aktuāli āka ajā plā oša as periodā. To ēr s arīgi sas iegt ēl la ākus rezultātus, 
sa azi ot ogla āto atkritu u daudzu u u  palieli ot reģe erēto ai pārstrādāto atkritu u apjo u. 

Ve tspils pilsētas paš aldī ai ir airāku desmitu gadu eiks īga pieredze ides politikas īste oša ā, 
izstrādājot, īste ojot u  ie ērojot ides politikas plā u u  rī ī as progra u. At ildīgā paš aldī as 
struktūr ie ī a šajā jautāju ā ir Ve tspils do es ad i istrā ijas Vides uzraudzī as odaļa. Ve tspilī 
attie ī ā uz jebkura uzņē u a dar ī u, ēku elt ie ī u u. . attīstī as projektiem tiek iz ērtēta atstātā 
ietekme uz ioloģisko daudz eidī u un vidi kopu ā. 

KULTŪRA 

Pilsētas kultūras i frastruktūru eido starptautiskā ērogā atzīts o jekts – ko ertzāle Lat ija  un 

Ve tspils Mūzikas idusskola –, i liotēkas, uzeji, kultūras e trs, teātra a s Jūras ārti , 
Starptautiskā rakst ieku u  tulkotāju āja, ki o, kā arī kultūrizglītī as iestādes. Kultūras pasāku u 

orises ietas a  saistītas tikai ar ko krētā  kultūras i stitū iju ēkā , et tie tiek rīkoti daudz iet pilsētā 
– arī sporta zālēs, parkos, ielās u. . Paš aldī as gal e ie kultūras dzī es eidotāji u  irzītāji ir Kultūras 
e trs, Ve tspils uzejs, Ve tspils i liotēka u  SIA Kurze es filhar o ija , taču pilsētā dar ojas arī 
e alstiskās orga izā ijas t.sk. azāku tautī u , kuras s iedz ieguldīju u kultūras dzī es dažādoša ā u  

ir aktī i kultūras patērētāji. Tiek odroši āts arī plašs profesio ālās ākslas pieeja ī as odroši āju s, 
ko ēl airāk ei i a . gadā atklātās ko ertzāles Lat ija  dar ī a. Ko ertzāles Lat ija  Lielajā zālē 
atrodas di i pasaules lī eņa, u ikāli ūzikas instrumenti – a uālās akustiskās ko ertērģeles u  šo rīd 
pasaulē lielākās ertikālās ko ertkla ieres. Ko ertzāle Lat ija  u  Ve tspils Mūzikas idusskola 
saņē usi goda atzi ī u starptautiska ēroga dizai a ko kursā World Design Awards 2020. 

Ventspils pilsētai ir raksturīgs plašs kultūras pasāku u piedā āju s ar dažādie  ža rie  u  
ērķauditorijā  t.sk. a io ālajā  i oritātē . Tajā pašā laikā pašlaik etiek iegūta atgrieze iskā saite 

o iedzī otājie  par to, ai esošie kultūras pasāku i ei i a iņu piederī as sajūtu, kā arī trūkst radošo 
i dustriju platfor as, kas arētu ap ie ot u  koordi ēt ietējo kultūras u  ākslas dar i ieku dar ī u. 

SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA 

Ve tspils pilsētas sporta i frastruktūru eido dažādas sporta halles, sporta nams Ce trs , stadioni, t.sk. 

Ve tspils pilsētas plud ales olej ola stadio s, di i x  asket ola lauku i, peld asei i, Piedzī oju u 
parks ar dažādā  rī da as sporta eidu trasē  u  lauku ie , slēpoša as kal s. Pie sporta 
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i frastruktūras sa ā ziņā ar pieskaitīt arī skolu sporta zāles u  sporta lauku us, sakoptās takas parkos, 
pa kurā  ar skriet, soļot, ūjot, pilsētas parkos iz ietotos tre ažierus, kā arī pilsētas plud ali.  

Sporta jo ā Ve tspilī dar ojas trīs i stitū ijas – paš aldī as iestāde Sporta pār alde , SIA Oli piskais 
e trs Ve tspils  u  paš aldī as iestādes Ve tspils pilsētas Izglītī as pār alde  struktūr ie ī a Sporta 

skola Spars . SIA Oli piskais e trs Ve tspils  ir ie s o lielākajie  sporta ko pleksie  Lat ijā, kas 
nodarbojas ar olimpiskās kustī as popularizēša u, augstu profesio ālā sporta sas iegu u u  asu sporta 
attīstī as ei i āša u. Tā pār aldī ā ir asket ola u  ledus halles, stadio s, ūde s piedzī oju u parks, 
sporta halle „Pār e ta , fut ola stadio s, sporta a s „Ce trs , skeitparks, „Plud ales ak aparks , 
airēša as āze u  Piedzī oju u parks ar slēpoša as kal u. Sporta pār aldes dar ī as gal e ie uzde u i 
ir ei i āt iedzī otāju eselīgu dzī es eidu u  sportu, sek ēt sporta orga izā iju, t.sk. sporta klu u 

eidoša os u  dar ī u, se išķu ērī u eltot ēr u u  jau iešu sporta akti itāšu odroši āša ai, 
koordi ēt sporta pasāku us Ve tspils pilsētā, orga izēt tautas sporta pasāku us iedzī otājie , ei i āt 
sporta popularizēša u plašsaziņas līdzekļos u. . Sporta pār alde sadar ojas ar sa iedriskajā  u  sporta 
orga izā ijā , sporta klu ie , koordi ējot u  ko trolējot tie  piešķirto līdzekļu ērķtie īgu izlietoju u. 

Ve tspils pilsētā isa e u a iedzī otājie  tiek odroši ātas u  attīstītas dažādas sporta akti itāšu 
iespējas, kā arī pil eidoti āra tre ažieru lauku i u  elo i frastruktūra. Sporta skolas u  sporta klu a 
ap eklēju u skaits orāda uz sta ilu ēr u u  jau iešu iesaisti sporta akti itātēs. Turklāt, patei oties 
dažādā  paš aldī as at alsta progra ā , sporta iespējas ir odroši ātas arī se iorie  u  perso ā  
ar kustī u trau ēju ie . Ve tspils pilsētas paš aldī a ir iekļauta eselīgo pilsētu/ paš aldī u tīklā, kas 
ko e trējas uz eselī as iekļauša u politisko u  so iālo jautāju u dar a kārtī ā, kā arī sa iedrī as 

eselī as stipri āša u ietējā lī e ī. 

Sports ir ozare, kurā Ve tspils paš aldī a ie ēroja i iz eļas starp itā  paš aldī ā  – ga  ar plašo 
iespēju piedā āju u, ga  ar augsto k alitāti, ga  arī ar sporta ko a dā  u  sportistu popularitāti u  
sas iegu ie . Pilsētā do i ējošie sporta eidi ir asket ols, fut ols, ieglatlētika. 

VESELĪBAS APRŪPE 

Veselī as aprūpes pakalpoju us Ve tspilī, gal e okārt, odroši a SIA Zie eļkurze es reģio ālā 
sli ī a  sta io ārā aprūpe  u  paš aldī as SIA Ve tspils poliklī ika  a ulatorā aprūpe . 
Iedzī otājie  papildus sli ī as pakalpoju ie  pieeja i arī airāki eselī as aprūpes pakalpoju i: 
ģi e es ārstu prakses, zo ārst ie ī as prakses, aptiekas u  pri ātās ārstu prakses u  ārst ie ī as 
iestādes. 

Neskatoties uz ikgadējie  ieguldīju ie  ga  sli ī as, ga  poliklī ikas i frastruktūras u  dar ī as 
uzla oša ā, sa azi ājies to iedzī otāju īpats ars, kuri atzi īgi ērtē šo i stitū iju uzturēša u u  eselī as 
aprūpes k alitāti. Vie s o k alitāti ietek ējošie  faktorie  ir spe iālistu trūku s, et iedzī otāju 

iedokli ietek ē arī, pie ēra , garās ri das uzņe ša as odaļā u  pie spe iālistie , kas eidojas 
nepietiekama valsts fi a sēju a dēļ. Neskatoties uz šie  apstākļie , Ve tspils pilsētas eselī as aprūpes 
iestādes pēdējo gadu laikā ir uzla ojušas eselī as aprūpes rādītājus u  eikušas ieguldīju us ko krētu 
pakalpoju u uzla oša ai, ko iespēja s o ērtēt tikai ārstēša ās laikā. 

SOCIĀLĀ APRŪPE UN PALĪDZĪBA 

Ventspils alstspilsētas paš aldī as iestāde Ve tspils So iālais die ests  odroši a liku os paredzēto 
so iālo palīdzī u, ilgstošās so iālās aprūpes, so iālās reha ilitā ijas u  itus so iālos pakalpoju us, et 
daļu so iālo pakalpoju u s iegša u dažādā  iedzī otāju grupā  deleģē e alstiskajā  orga izā ijā  u  
itie  so iālajie  part erie . So iālā die esta struktūrā ietilpst So iālās aprūpes a s Selga , So iālā 

die esta Pār e tas filiāle, So iālo pakalpoju u odaļa, At alsta odaļa ģi e ē  ar ēr ie , So iālās 
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palīdzī as odaļa. Paš aldī ā tiek īste ots Kurze es plā oša as reģio a dei stitu io alizā ijas plā s 
2017.-2020. gadam. 

Lat ijas NAP  prioritārais ērķis ir tautas ataudze u  dzī ildze, tādēļ epie ieša s prioritāri attīstīt 
so iālo pakalpoju u kopu u katra il ēka ajadzī ā . Lat ijā, t.sk. Ve tspilī, tu āko -  gadu laikā 
ie ēroja i pieaugs iedzī otāju skaits pe sijas e u ā. Rezultātā tas ar izraisīt pieprasīju a pieaugu u 
pē  so iālajie  pakalpoju ie . 

TŪRISMS 

Mērķtie īgas paš aldī as dar ī as rezultātā Ve tspils ir iz eidojusies par ie ie ītu tūris a aršrutu 
gala ērķi, apskates o jektu, atpūtas u  rī ā laika pa adīša as ietu Lat ijas u  ār alstu tūristie . 

Ve tspils piedā ātās rī ā laika pa adīša as u  izziņas iespējas, rīkotie pasāku i udi a pilsētas iesus 
atgriezties Ve tspilī ēl u  ēl. Laikā o .-2017. gada , pilsētas ap eklētāju skaits ir pieaudzis par 
9 % u  pārs iedzis  tūkstošus. Pieaudzis arī idējais ap eklēju a ilgu s, . gadā ga drīz 
sasniedzot 3 dienas. 

PĀRVALDE 

Paš aldī a 2019. gadā ieri dojās pir ajā ietā starp isā  paš aldī ā  Lat ijas paš aldī u e-i deksa topā. 
Īpaši augstu tika o ērtēti paš aldī as iekšējo pro esu efekti itātes rādītāji. To ēr epie ieša s 
pilnveidot paš aldī as saziņu ar sa iedrī u u  līdzdalī u, pakalpoju u odroši āša as efekti itāti, 
pakalpoju u lietoja ī u, e-pakalpoju u popularizēša u23.   

 

23 I tegrēts Pu lisko pakalpoju u s iegša as u  gala lietotāju ajadzī u o itori gs. Paš aldī u ērtēju s u  paš aldī u e-i dekss. Aprakstoša 
atskaite. .gads. Pieeja s šeit: https://mana.latvija.lv/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/12/pasvaldibas_eind_2019.pdf  

https://mana.latvija.lv/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/12/pasvaldibas_eind_2019.pdf
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 STRATĒĢISKĀ DAĻA 

 VENTSPILS VĪZIJA UN VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

Ve tspils pilsētas attīstī as ilgter iņa īzija ir oteikta Ve tspils  doku e tā. Izstrādātais ilgter iņa 
plā oša as doku e ts ir hierarhiski augstākais paš aldī as lī eņa plā oša as doku e ts. Ve tspils 
pilsētas paš aldī a, do ājot par pilsētas tālāku ākot i des itgadē pē  . gada, tas ir 2030. gadā, 
pilsētas īziju redz šādi: 

Ve tspils ir ziedoša eiropeiska piejūras pilsēta ar augstu dzī es k alitāti. 

Drošā, pie il īgā, i o atī ā u  il ē īgā pilsēt ide, ērtie pakalpoju i u  uz iz aiņā  reaģējoša, rosīga 
eko o iskā ide, kas la ēlīga ga  orga izā ijā , ga  arī ājās je  attāli ātajās dar a ietās 
strādājošie  i di īdie , odroši a Ve tspils iedzī otāju skaita pieaugu u. Pilsētas sa iedrī u eido 
ga  lat ieši, ga  arī itas ā ijas. 

Ve tspils ir s arīgs glo ālā tra sporta TEN-T tīkla ezgls Eiropā ar oder u i dustriju. 

Ve tspils ir ūtisks ele e ts starptautiskajā izglītī as u  zi āt es i stitū iju, kā arī kultūras tīklā, 
Eiropas lī eņa iedo teh oloģiju e trs. 

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES LĪDZ . GADAM UN TO PAMATOJUMS 

Apkopojot SVID a alīzes rezultātus par Ve tspils pilsētas aktuālajie  izai i āju ie , ār alstu pieredzi u  
Ve tspils AP  izstrādē iesaistīto attīstī as plā oša as spe iālistu iedokli, Ve tspils pilsētas attīstī as 

virziens līdz . gadam tiek alstīts uz Iedzī otāju sagla āša as trīsstūra  pieeju, kas iet er šādas idējā 
ter iņa prioritātes turp āk – VTP  Attēls 3): 

1. PRASMES24 25 26 27 – Lat ijas u  Ve tspils ākot es redzēju a pa atā ir il ēku pras es, jo glo ālo 
attīstī as te de ču ietek ē ik ie a ozare piedzī o ar ie  straujākas iz aiņas saistī ā ar 
digitalizā iju, pielāgoša os kli ata pār aiņā  u. . te de ē . Šādos apstākļos ir ļoti ūtiski 
ik ie a  iedzī otāja  u  uzņē u a  realizēt i o atī as u  iedas eko o iskās pār aiņas. To, 
pir kārt, ir iespēja s odroši āt ar augstas k alitātes u  daudz eidīgā  izglītī as u  pras ju 
iegūša as iespējā , kas rosi a apziņu, ka ērķu sas iegša ai pie ērotākā iz ēle ir palikša a ai 
pār elša ās uz Ve tspili, e is itu ietu. Je kurā  izglītojošajā  akti itātē  ir jā ūt ērstā  uz 
iedzī otāju eko o iskās akti itātes u  produkti itātes paaugsti āša u odar i ātī as ai sa as 
uzņē ējdar ī as for ā, lai tie spētu gūt ie āku us, kas tālāk epie ieša i dzī es k alitātes 
nodroši āša ai. Šī prioritāte ir ļoti aktuāla ga  jau iešie , kuru o ilitāti ei i a priekšstats par 

pasaulē pieeja o plašo iespēju loku, ga  e āka gada gāju a iedzī otājie , ka  jāpielāgojas 
otiekošajai eko o ikas ozaru tra sfor ā ijai. 

 

24 

Planning for shrinkage? Policy implications of demographic decline in Swedish municipalities, 2015, Josefina Syssner, Linkoping University, Sweden 
26  Lat ijas de ogrāfiskās situā ijas ākot es s e āriji, 9. gads , Gatis Pā ils, 19. Pieejams: 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6546358743175573504/?fbclid=IwAR1ckJ7ScZxhdr1o6lrL9Q-4-fAa8Ed7lYPZlNNYCEg-

1cr5QA-MOWwMEgU 
27  OECD (2019), OECD Skills Strategy Latvia: Assessment and Recommendations, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/74fe3bf8-en 

skills/OECDSkillsStrategyLatviaReportSummaryLatvian.pdfECDSkillsStrategyLatviaReportSummaryLatvian.pdf 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6546358743175573504/?fbclid=IwAR1ckJ7ScZxhdr1o6lrL9Q-4-fAa8Ed7lYPZlNNYCEg-1cr5QA-MOWwMEgU
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6546358743175573504/?fbclid=IwAR1ckJ7ScZxhdr1o6lrL9Q-4-fAa8Ed7lYPZlNNYCEg-1cr5QA-MOWwMEgU
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2. LĪDZDARBĪBA28 29 30 31 32 – rīkojot dažādus pasāku us, sapul es, ko kursus iedzī otājie , Ve tspils 
paš aldī a regulāri saskaras ar iedzī otāju pasi itāti – šādā  iespējā  parasti atsau as iero ežots 
il ēku loks, et pārējie iedzī otāji ir grūti sas iedza i. Iedzī otāju akti izēša a ir ilgter iņa pro ess, 

kurā ie s o ūtiskie  priekš oteiku ie  ir ostipri āt uzti ēša os starp iedzī otājie  u  
paš aldī u. Sa ukārt uzti ēša ās, kā arī piederī as sajūta, ir ūtiski apstākļi, kas ietek ē pasī ās 
iedzī otāju daļas ēlēša os dzī ot ko krētā paš aldī ā, kā arī ei i a uz dzī i pār ēlušos iedzī otāju 
palikša u. Situā ijā, kur pat salīdzi oši augstus ieņē u us gūstošs iedzī otājs ejūtas pietiekoši 
piederīgs ietai, kur tas uzturas ikdie ā, iņa  ir ieglāk pieņe t lē u u pār elties uz dzī i itā ietā. 
Ik ie a iedzī otāja ajadzī a ir sajust sa u lo u paš aldī as u  ietējās sa iedrī as dzī ē, tāpē  

epie ieša s odroši āt k alitatī us paš aldī as pakalpoju us, ko iņi saņe  ap aiņā pret 
sa aksātajie  odokļie , kā arī jā odroši a iespēja rī i izteikt sa us priekšliku us u  ieteiku us. 
Līdzdar ī u u  piederī as sajūtu eido arī iedzī otāju iesaistīša ās sa iedriskajās, kultūras u  sporta 
akti itātēs – jo plašākas iespējas dar oties kopā ar paš aldī u u  itie  iedzī otajie  u  airāk 
priekšliku i aterializējas dzī ē, jo airāk katrs iedzī otājs izjūt se i kā daļu o esošās sa iedriskās 
dzī es u  azi ās iespēja, ka tas pieņe s lē u u pār elties uz dzī i itur. Šī prioritāte ir īpaša ar to, 
ka ar salīdzi oši azie  ieguldīju ie  spēj odroši āt augstu atde i – ie  dažu iedzī otāju ideju 
realizā ija ar ie ēroja i ei i āt iņu piederī u paš aldī ai u  sa iedrī ai. 

3. VIDE33 34 35 36 37 – pētīju i defi ē, ka dzī es k alitāti u  iedzī otāju uz edī u eido iņu fiziskais u  

psiholoģiskais stā oklis, kas attie īgi osaka iņu uz edī u. To ietek ē ga  eselī as u  so iālais 
stā oklis, ga  eko o iskie apstākļi, ga  apkārtējās ides k alitāte. Tāpē  Pasaules eselī as 
orga izā ija reko e dē ides di e sijā eklēt plašāku skatīju u, iet erot tajā e tikai, pie ēra , 
piesārņoju u u  da as resursu iz a toša u, et arī ājokli, tra sportu, eselī as aprūpi, so iālās 

e ie līdzī as azi āša u u. . jo as. Pē  ūtī as tas ozī ē Vides  ko eptā iekļaut ga  fiziskās, 
ga  e o io ālās ajadzī as, jo la iekārtota pilsētas i frastruktūra, risi āju i eselī as, so iālās 
iekļauša as u  sa iedriskās kārtī as jautāju os, kā arī k alitatī s ājoklis, ikdie ā ap ieri a 
iedzī otāju fiziskās ajadzī as, sa ukārt ilgter iņā – s iedz e o io ālo drošī u, ap ieri ātī u ar 
dzī i u  pārlie ī u par sa u ākot i. Šo apstākļu odroši āju s ei i a iedzī otāju oti ā iju 
iz ēlēties sa u dzī es ietu. Tāpat sakārtota u  droša ide ir gal e ais aspekts, kas odroši a pārējo 
VTP aksi ālā efekta sas iegša u, jo, sakārtota u  augstas k alitātes ide ei i a uzņē ējdar ī as 
produkti itāti, kā arī odroši a la ēlīgus apstākļus iedzī otāju piesaistei u  līdzdar ī as akti itāšu 

 

28  Poli y rief Shri ki g rural regio s i  Europe , 7, Europea  O ser atio  Net ork for Territorial De elop e t ESPON . Pieejams: 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf 
29 Pla i g for shri kage? Poli y i pli atio s of de ographi  de li e i  S edish u i ipalities Vai plā ojat sarukša ai?, 5, Josefina Syssner, 

Linkoping University, Sweden 
30  Lat ijas iedzī otāju iedoklis par et iskajā  attie ī ā  Lat ijā, pētīju u e trs SKDS, Sa iedrī as i tegrā ijas fo ds, 9. Pieeja s: 
https://www.sif.gov.lv/images/files/ESF/ESF-integracija/petijumi/Atvertiba_ir_vertiba_SKDS_petijums.pdf 
31  Nodokļu sistē a ir alsts saru a ar sa u iedzī otāju , I. Meņģelso e, Lat ijas Dar a De ēju ko federā ija, . Pieeja s: 
http://www.lddk.lv/viedoklis/nodoklu-sistema-ir-valsts-saruna-ar-savu-iedzivotaju/ 
32  Pārskats par iedzī otāju iesaistes pie ērie  Lat ijas paš aldī ās, Sa iedriskās politikas e trs Pro idus , 9. Pieeja s: 
http://providus.lv/article_files/3607/original/Phttp://providus.lv/article_files/3607/original/Parskats_par_iedzivotaju_iesaisti_LV.pdf?1572427

163arskats_par_iedzivotaju_iesaisti_LV.pdf?1572427163 
33  Strategic interventions to population decline, 2015, Rachel McMillan, University of Waikato, New Zealand. Pieejams: 

http://www.ceddar.org/content/files/articulof_386_03_Ager-20-01-Syssner.pdf 
34  Poli y rief Shri ki g rural regio s i  Europe , 7, Europea  O ser atio  Network for Territorial Development (ESPON). Pieejams: 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf 
35 Lat ija. Pārskats par tautas attīstī u, / . Na io ālā ide titāte, o ilitāte u  rī ī spēja. Gal . red. Brigita Zepa u  E ija Kļa e. Rīga: LU 
So iālo u  politisko pētīju u i stitūts, . Pieeja s: 
https://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP2011_makets_final.pdf 
36  Fleury-Bahi, Ghozlane & Pol, Enric & Navarro, Oscar. (2017). Introduction: Environmental Psychology and Quality of Life, pieejams: 

https://www.researchgate.net/publication/307513038_Introduction_Environmental_Psychology_and_Quality_of_Life 
37 Von Schirnding, Yasmin, Health in sustainable development planning: The role of indicators (2002), World Health Organization. Pieejams: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67391/WHO_HDE_HID_02.11.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://www.sif.gov.lv/images/files/ESF/ESF-integracija/petijumi/Atvertiba_ir_vertiba_SKDS_petijums.pdf
http://www.lddk.lv/viedoklis/nodoklu-sistema-ir-valsts-saruna-ar-savu-iedzivotaju/
http://www.ceddar.org/content/files/articulof_386_03_Ager-20-01-Syssner.pdf
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP2011_makets_final.pdf
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realizā ijai. Šīs prioritātes pašlaik aktuālākie jautāju i Ve tspilī ir k alitatī u ājokļu odroši āša a 
pilsētas iedzī otājie , eselī as profilakses pasāku u ei i āša a u  at alsts so iāli azaizsargātā  
iedzī otāju grupā . 

ATTĒLS 3. IEDZĪVOTĀJU SAGLABĀŠANAS TRĪSSTŪRIS  UN VENTSPILS AP  VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

 

Vie s o ie eslie , kāpē  tieši šāda pieeja ir pie ērota jau o attīstī as irzie u defi ēša ai, ir iespēja 
katru o VTP ērti pār ērst iedzī otājie  saprota ā for ā, tādējādi gūstot pozitī u atgrieze isko saiti u  
pa ākot augstāku akti itāti turp ākajos attīstī as plā oša as pasāku os. Tā prioritāti PRASMES  ar 
saistīt ar saukli Sas iegt sa us ērķus , prioritāti LĪDZDARBĪBA  – Dar oties kopā  u  prioritāti VIDE  
– Būt drošī ā  Attēls 4 . Šāda pieeja kopu ā ir u ikāla Lat ijas ērogā u  at ieglotu arī paš aldī as 
akti itāšu plā oša u turp ākajos gados, pieņe ot lē u us par dar ī ā , kas alstītas uz iedzī otāju 

ajadzī ā . 

ATTĒLS 4. VENTSPILS AP  VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES KOMUNIKĀCIJAI AR SABIEDRĪBU 
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Ventspils AP  tiek sagla āta odefi ētā pilsētas vīzija, savukārt vidēja ter iņa prioritātes u  rī ī as 
virzie i tiek izvirzīti at ilstoši AP virs ērķi  Iedzīvotāju skaita sagla āša a pilsētā  u  Iedzīvotāju 
sagla āša as trīsstūra  pieejai Attēls 5).  

ATTĒLS 5. VENTSPILS AP  VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU SASAISTE AR RĪCĪBAS VIRZIENIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventspils – pilsēta ar rītdienu 

Vidēja termiņa prioritātes 

Prasmes – iedz vot ji sasniedz savus 

m rķus un ieg st labkl j bu 

L dzdarb ba – iedz vot ji 

darbojas kop  cits ar citu un 
ar pašvald bu, un j tas 

pieder gi 

Vide – iedz vot ji j tas fiziski un 

emocion li droši un p rliecin ti par 

savu n kotni 

Rīcības virzieni 
P-1 Tirgus piepras jumam atbilstošs 
profesion l s, augst k s un 

m žizgl t bas pied v jums, zin tnes un 

p tniec bas att st ba 

P-2 M sdien ga un pietiekama 
pirmsskolas, visp r j  un interešu 

izgl t ba 

P-3 Izgl t bas, zin tnes, p tniec bas un 
biznesa sadarb ba, zin t u ietilp gu 
uz mumu att st ba 

P-4 Ventspils br vostas stiprin šana un 

ar ostas darb bu saist tu uz mumu 

att st ba 

P-5 IKT nozares att st ba 

P-6 Uz m jdarb bas att st ba pils t  

P-7 T risma att st ba 

P-8 tri, moderni sakari, IKT un viedo 

tehnolo iju darb bai nepieciešama 

infrastrukt ra 

L-1 Sabiedr bai tuva un 

moderna pils tas p rvalde 

L-2 Iedz vot ju grupu, paši 

jaunatnes pašiniciat vas 
atbalsts 

L-3 Iedz vot ju emigr cijas 

mazin šana un remigrantu/ 

rvalstnieku integr cija 

L-4 Jaunu risin jumu 

ieviešana jauniešu 

notur šanai un piesaistei 

L-5 Daudzveid ga, intens va, 
iedz vot jus un apmekl t jus 

saistoša kult ras dz ve 

L-6 Daudzveid gas 
sportošanas, akt vas atputas 
un augstas klases sporta 

iesp jas 

V-1 Kvalitat vu un komfortablu 

m jok u att st ba 

V-2 Kvalitat va vesel bas apr pe 

V-3 Progres vi soci lie pakalpojumi 

un soci l  pal dz ba 

V-4 Ilgtsp j gas pils tas transporta 
infrastrukt ras, t s viet j s un 
re ion l s sasniedzam bas, k  ar  
sabiedrisk  transporta pakalpojumu 
att st ba 

V-5 rts, pievilc gs, inovat vs 
pils tas labiek rtojums 

V-6 Atkritumu saimniec ba ar augstu 
p rstr des patsvaru 

V-7 Augsta vides kvalit te 

V-8 Augstas kvalit tes komun lie 

pakalpojumi 

V-9 Pašvald bas un valsts sadarb ba 
droš bas un k rt bas nodrošin šan  
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 VENTSPILS VIRSMĒRĶA UN VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU 
UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI 

Virs ērķa Iedzī otāju skaita sagla āša a pilsētā  rezultatī ie rādītāji: 

NR. 

P.K. 
RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedzī otāju skaits, cilv. 37 538 Vairāk nekā 35 000 PMLP 

2. Vidējā apdroši āša as ie aksu 
alga, EUR 

EUR 966 

+1,3% pret idējo 
alstī 

Vairāk nekā 1 200 

+ % pret idējo alstī 
VSAA 

3. Iedzī otāju ap ieri ātī a ar 
paš aldī as dar ī u kopu ā 
pozitī s ērtēju s, %  

Okto rī – 82% Vairāk nekā 80% 

Pilsētas 
iedzī otāju 

aptauja 

• Prioritāte – Prasmes (P) 

NR. 

P.K. 
RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Nodar i āto skaits pilsētā 
pa atdar ā , tūkst. cilv. 

17,23 Vairāk nekā 18 CSP 

2. Bezdar a lī e is 
6,0% (2020. gada 31. 

decembris) 
Mazāk ekā 5% NVA 

3. 

Strādājošo skaita sadalīju s pa 
ozarē  

Transports – 19% 

Rūp ie ī a – 22% 

(2018. gads) 

Transports – Vairāk 
ekā 15% 

Rūp ie ī a – 

Vairāk ekā 23% 

 

CSP 

4. Strādājošo skaits IKT ozarē 545 Vairāk ekā 800 Lursoft 

5. Tirgus sektora eko o iski aktī ie 
uzņē u i 2 239 

Vairāk ekā 2,2 

tūkst. CSP, SRG030 

6. Komersantu skaits uz 1 000 

iedzī otājie  
35 Vairāk ekā 35 CSP 

7. 

Iedzī otāju ar augstāko u  
profesio ālo izglītī u īpats ars 

Augstākā izglītī a –  

28,7% 

Profesio ālā izglītī a 
–  33,70% 

Augstākā izglītī a – 

Vairāk ekā 30% 

Profesio ālā 
CSP 
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NR. 

P.K. 
RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

izglītī a – Vairāk 
ekā 35% 

8. Vidējā e u a pe sija ar 
pie aksā  

445 EUR 
Vairāk ekā 550 

EUR 
VSAA 

9. Profesio ālo izglītī u u  ispārējo 
idējo izglītī u iz ēlējušos 

audzēkņu skaita attie ī a 

37:63 40:60 
Ve tspils Izglītī as 

pār alde 

10. Pate tu u  li e ču līgu u skaits 2 Vairāk ekā 5 IZM 

11. Iedzī otāju īpats ars, kas uzskata, 
ka iņie  e ūtu pro lē u atrast 
dar u Ve tspilī %  

4,9 Vairāk ekā 10 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

12. Ār alstu tiešās i estī ijas uz  
iedzī otāju attie ī ā pret idējo 
Lat ijā 

+ % pret idējo 
Lat ijā 

(3 771 EUR) 

 Vairāk ekā 1% 

pret idējo Lat ijā 
Lursoft, PMLP 

• Prioritāte – Līdzdar ī a L  

NR. 

P.K. 
RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. 

Kopējais dažādu iedzī otāju grupu 
paši i iatī as projektu skaits 

37 Vairāk ekā 85 

So iālais die ests, 
Sporta pār alde, 

Kultūras centrs, 

Jau iešu āja 

2. Iedzī otāju ilgter iņa igrā ijas 
saldo 

-235 -150 CSP, IBG100 

3. Iedzī otāju īpats ars e u a 
grupā -29 gadi, % 15% Vairāk nekā 14% CSP 

4. Piederī as sajūta Ve tspils 
pilsētai, % 

79% Vairāk nekā 80% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

5. Iedzī otāju ap ieri ātī a ar 
kultūras dzī i Ve tspilī kopu ā % 
ap ieri āts, drīzāk ap ieri āts  

89% (2018. g.) Vairāk nekā 85% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 
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NR. 

P.K. 
RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

6. Iedzī otāju ap ieri ātī a ar 
sporta dzī i Ve tspilī kopu ā % 
ap ieri āts, drīzāk ap ieri āts  

86% (2018. g.) Vairāk nekā 85% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

• Prioritāte – Vide (V) 

NR. 

P.K. 
RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedzī otāju ērtēju s par 
Paš aldī as dar u pilsētas 
la iekārtoša ā % pil īgi 
ap ieri a, drīzāk ap ieri a  

98% 
Vairāk nekā 90% 

pozitī s ērtēju s 

Regulāra pilsētas 
iedzī otāju aptauja 

2. Iedzī otāju ērtēju s par 
Paš aldī as dar u ielu, eļu 
i frastruktūras uzturēša ā % 
pil īgi ap ieri a, drīzāk 
apmierina) 

95% 
Vairāk nekā 90% 

pozitī s ērtēju s 

Regulāra pilsētas 
iedzī otāju aptauja 

3. Dzī oja ais fo ds 2 uz 1 iedz.) 35 Vairāk nekā 36 CSP 

4. Iedzī otāju paš ērtēju s par sa u 
eselī as stā okli, % ļoti la s, 

drīzāk la s  

50% (2018. g.)  55%  
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

5. Ceļu satiks es egadīju u skaits 
ar gājējie  uz 0 000 

iedzī otājie  

5 0 CSDD 

6. Iedzī otāju ērtēju s par 
Paš aldī as dar u apkārtējās vides 

k alitātes jo ā, % pil ī ā 
ap ieri a, drīzāk ap ieri a  

77% Vairāk nekā 75% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

7. Ce tralizētas ūde sapgādes u  
ka alizā ijas pakalpoju u 
pieeja ī a % o iedzī otāju 
skaita) 

98,5% Vairāk nekā 98,5% PSIA ŪDEKA  

8. Iedzī otāju ērtēju s par 
Paš aldī as dar u sa iedriskās 
kārtī as odroši āša ā, % pil īgi 
ap ieri a, drīzāk ap ieri a  

92% Vairāk nekā 5% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 
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 VENTSPILS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN SPECIALIZĀCIJA 

VENTSPILS PILSĒTAS SPECIALIZĀCIJA UN EKONOMISKAIS PROFILS 

Ve tspils pilsētas spe ializā ija u  eko o iskais profils līdz . gada  ir defi ēti doku e tā Ve tspils 
, ar kura palīdzī u tiek plā ota pilsētas attīstī as ilgter iņa stratēģisko uzstādīju u pakāpe iska 

sas iedza ī a. Ar idēja ter iņa pilsētas attīstī as plā oša as doku e ta attīstī as progra a  
palīdzī u tiek plā ota šo uzstādīju u sas iegša a. Ve tspils pilsēta saskaņā ar Lat ija  iet ertajie  

alsts attīstī as pri ipie  ir Baltijas jūras reģio a lī eņa u  a io ālas ozī es attīstī as e trs Attēls 
6 . Tāpē  Ve tspils  attīstī as pro esi ir skatā i plašākā ērogā ekā pilsētas ko tekstā, kā arī 
stratēģijā iet erti attīstī as izai i āju i, kuru rezultāti s iedzas pāri pilsētas ad i istratī ajā  ro ežā  
u  pozitī i ietek ē apkārtējās teritorijas u  reģio u kopu ā. 

ATTĒLS 6. LATVIJA  PAREDZĒTIE ATTĪSTĪBAS CENTRI UN FUNKCIONĀLIE TĪKLI 

 

Lat ija  Ve tspilij oteikts kļūt par loģistikas, izglītī as, zi āt es u  i o ā iju e tru, kas ūs ie s o 
alsts attīstī as adošajie  irzītājspēkie  ar pieaugošu starptautisko pote iālu. Kopā ar Liepāju šīs 

pilsētas sadar osies ar Kuldīgu, Talsie  u  Saldu, odroši ot spe ializēša os ko kurētspējīga tra zīta u  
loģistikas iz esa jo ā, kā arī teh oloģiski oder ā pārtikas produk ijas ražoša ā, z ej ie ī ā u  tūris ā. 

Balstoties uz Ve tspils pilsētas loģistikas u  ulti odālo tra sporta pakalpoju u odroši āju u, 
izglītī as iespējā , zi āt es u  pēt ie ī as pote iālu, ģeogrāfisko o ietoju u u  tās lo u alsts 
attīstī ā, Lat ija  Ve tspils pilsētai paredz šādus attīstī as ērķus: 

• Ve tspils pilsētai ir jāpārprofilējas par eko o iskās izaugs es u  zi āša u radīša as e tru, 
eko o iskās attīstī as dzi ējspēku; 
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• Ve tspils pilsētai ir jā ostipri ās kā ko kurētspējīga  part eri  Baltijas jūras reģio a alstu 
pilsētu tīklā, pildot starptautiskas ozī es attīstī as e tru lo u tra s a io ālajā u  pārro ežu 
sadar ī ā; 

• Ve tspils pilsētai ir jākļūst par i o ā iju, augstas pie ie otās ērtī as rūp ie ī as u  
i že ier ozaru īpaši elektro ikas, i for ā ijas u  ko u ikā iju teh oloģiju jo ā , kā arī 
loģistikas u  tra zīta attīstī as e tru Baltijas jūras reģio ā. 

Attēls 7 apkopo Ve tspils pilsētas spe ializā iju u  eko o isko profilu reģio ālā, a io ālā u  
starptautiskā ērogā. 

ATTĒLS 7. VENTSPILS PILSĒTAS SPECIALIZĀCIJA REĢIONĀLĀ, NACIONĀLĀ UN STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ 

 

Pilsētas eko o iskais profils defi ēts, ņe ot ērā tās ģeogrāfisko o ietoju u, sas iedza ī u, 
ēsturisko eko o iskās ides u  uzņē ējdar ī as eidu attīstī u, kā arī a io ālas attīstī as e tra  

iz irzītos pie āku us u  at ildī u. 

Ve tspils pilsētas eko o isko profilu eido: 

• Nozares, kuru attīstī ai pilsētā ir vēsturiski izveidojies pamats – attīstī ai pie ērota 
i frastruktūra, uzkrātas zi āša as u  pieredze, kā arī izdevīgāka ģeogrāfiskā atraša ās vieta 

Ve tspils pilsētas osta atrodas ES, NVS u  Ce trālās Āzijas reģio u tra sporta sa ie oju u pu ktā 
un ir viens no Austrumu-Rietu u tra zīta koridora u  Eiropas ozī es TEN-T transporta 

pa attīkla sa ie oju u ezglie  Lat ijā u  Baltijas jūras reģio ā. 2017. gadā lielākā daļa 
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odar i āto strādāja tra sporta u  uzgla āša as ozarē  % , apstrādes rūp ie ī as ozarē 
(1  %  u  airu tirdz ie ī as u  azu tirdz ie ī as; auto o iļu u  oto iklu re o ta ozarē 
(12 %)38. Šīs ozares kopā eido aptu e i  % o isu pilsētas uzņē u u saražotās produk ijas 

ērtī as u   % o isu pilsētas uzņē u u pie ie otās ērtī as39. 

• Nozares, kuras s iedz ko er pakalpoju us ražojošajā  ozarē   

VeA jau airāk ekā 10 gadus darbojas Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs, kura 

irs ērķis ir kļūt par atzītu u  atpazītu IKT, i že ierzi ātņu u  da aszi ātņu pēt ie ī as i stitū iju 
Baltijas alstīs. Ve tspils pilsēta aktī i orga izē dažādus izglītojošus pasāku us IKT ozarē u  
attīsta i frastruktūru, alstoties uz IKT uzņē u u ajadzī ā , lai padarītu Ve tspili daudz 
redza āku Eiropas IKT kartē. . gadā tika izstrādāta Ve tspils IKT ozares attīstī as stratēģija 
u  rī ī as plā s .- . gada , ko plā ots izstrādāt arī .-2027. gada periodam. 2020. 

gada . jūlijā tika parakstīts sapraša ās e ora ds par Eiropas Digitālās i o ā ijas e tra 
(European Digital Innovation Hub, EDIH  ap ie ī as iz eidi, kopēji eidojot a io ālo pieteiku u 
Eiropas Digitālā I o ā iju e tra iz eidei Lat ijā40. Starp e ora da dalī iekie  ir arī Ventspils 

Augsto teh oloģiju parks turp āk – VATP), kas šo rīd ir ie īgais Lat ijā dar ojošais Digitālo 

i o ā iju e trs41, kas sniedz i for ēša as u  pras ju radīša as, zi āša u u  sadar ī as tīklu, 
koprades i frastruktūras odroši āša as, pētīju u, iz esa attīstī as pakalpoju us 
digitalizā ijas jo ā. 

• Nozares, kuras vei i a vispārēju i teresi par pilsētu, udi a uz viesoša os tajā u  tajā ražoto 
preču u  s iegto pakalpoju u iegādi 
Tūris a ozare Ve tspils pilsētā tiek eiks īgi attīsta u  ir ie a o adošajā  jo ā  Ve tspils 
pilsētā. Mākslas, izklaides u  atpūtas dar ī as eida pie ie otā ērtī a Ve tspils pilsētā 
2017. gadā ija   tūkst. EUR u  produk ijas ērtī a sas iedza   tūkst. EUR42. 

• Nozares, kuras s iedz pakalpoju us iedzīvotājie  

Ve tspils izglītī as iestādes odroši a izglītī as apgu i ūsdie ās pieprasītās profesijās IKT u  
itās jo ās ga  pilsētas, ga  reģio a, ga  alsts, ga  starptautiskā lī e ī. Vie a o iestādē  – 

Ve tspils Digitālais e trs – ir pil ī ā spe ializējusies datorpras ju u  teh oloģiju i terešu 
izglītī as odar ī u orga izēša ā, kas ei i a ga  skolē u, ga  pieaugušo, ga  uzņē ēju digitālās 
prasmes. Ve tspils pilsētā ir iz eidots Ve tspils iz esa at alsta e trs, kura ērķis ir oti ēt 

eidot jau us uzņē u us u  oti ēt esošos uzņē ējus uzsākt uzņē ējdar ī u Ve tspilī, asistēt 
šajā pro esā u  palīdzēt risi āt dažādus ar uzņē ējdar ī as uzsākša u saistītus jautāju us, 
i for ēt sa iedrī u par at alsta iespējā  Ve tspilī u  odroši āt iz esa at alsta i stru e tu 
pieeja ī u. Ve tspilī atrodas Zie eļkurze es reģio ālā sli ī a, kas ir daudzprofilu reģio ālā 
sli ī a ar filiāli Talsos. No . gada 1. jūlija Ve tspils pilsētai ūs jāsadar ojas ar Ve tspils 

o adu tādās jo ās kā i ilā aizsardzī a, izglītī a, atkritu u apsai iekoša a. 
  

 

38 Vietējā dar ī as eida ie ī ās odar i āto skaits, radītā pie ie otā u  produk ijas ērtī a repu likas pilsētās, o ados, o adu pilsētās u  
pagastos, CSP, pieejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/uznemumi/uznemejdarbibas-raditaji/tabulas/npv020/vieteja-

darbibas-veida-vienibas 
39 Turpat. 
40  https://www.itbaltic.com/single-post/2020/07/23/PARAKSTA-MEMORANDU-PAR-EIROPAS-DIGIT%C4%80L%C4%80-INOV%C4%80CIJU-

CENTRA-IZVEIDI 
41 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool 
42 Vietējā dar ī as eida ie ī ās odar i āto skaits, radītā pie ie otā u  produk ijas ērtī a repu likas pilsētās, o ados, o adu pilsētās u  
pagastos, CSP, pieejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/uznemumi/uznemejdarbibas-raditaji/tabulas/npv020/vieteja-

darbibas-veida-vienibas 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/uznemumi/uznemejdarbibas-raditaji/tabulas/npv020/vieteja-darbibas-veida-vienibas
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/uznemumi/uznemejdarbibas-raditaji/tabulas/npv020/vieteja-darbibas-veida-vienibas
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/uznemumi/uznemejdarbibas-raditaji/tabulas/npv020/vieteja-darbibas-veida-vienibas
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/uznemumi/uznemejdarbibas-raditaji/tabulas/npv020/vieteja-darbibas-veida-vienibas
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 RĪCĪBAS VIRZIENI 
PRASMES (P) – IEDZĪVOTĀJI SASNIEDZ SAVUS MĒRĶUS UN IEGŪST LABKLĀJĪBU  

• P-1 Tirgus pieprasīju a  at ilstošs profesio ālās, augstākās u  ūžizglītī as piedā āju s, zi āt es 
u  pēt ie ī as attīstī a 

• P-2 Mūsdie īga u  pietieka a pir sskolas, ispārējā u  i terešu izglītī a 

• P-3 Izglītī as, zi āt es, pēt ie ī as u  iz esa sadar ī a, zi ātņu ietilpīgu uzņē u u attīstī a 

• P-4 Ve tspils rī ostas stipri āša a u  ar ostas dar ī u saistītu uzņē u u attīstī a 

• P-5 IKT ozares attīstī a 

• P-6 Uzņē ējdar ī as attīstī a pilsētā 

• P-7 Tūris a attīstī a 

• P-8 Ātri, oder i sakari u  IKT u  iedo teh oloģiju dar ī ai epie ieša ā i frastruktūra 

LĪDZDARBĪBA L  – IEDZĪVOTĀJI DARBOJAS KOPĀ CITS AR CITU UN AR PAŠVALDĪBU, UN JŪTAS PIEDERĪGI 

• L-1 Sa iedrī ai tu a u  oder a pilsētas pār alde 

• L-2 Iedzī otāju grupu, īpaši jau at es paši i iatī as at alsts 

• L-3 Iedzī otāju e igrā ijas azi āša a u  ār alst ieku/ ree igra tu i tegrā ija 

• L-4 Jau u risi āju u ie ieša a jau iešu oturēša ai u  piesaistei 

• L-5 Daudz eidīga, i te sī a, iedzī otājus u  ap eklētājus saistoša kultūras dzī e 

• L-6 Daudz eidīgas sportoša as, aktī ās atpūtas u  augstas klases sporta iespējas 

VIDE (V) – IEDZĪVOTĀJI JŪTAS FIZISKI UN EMOCIONĀLI DROŠI UN PĀRLIECINĀTI PAR SAVU NĀKOTNI 

• V-1 K alitatī u u  ko forta lu ājokļu attīstī a 

• V-2 K alitatī a eselī as aprūpe 

• V-3 Progresī i so iālie pakalpoju i u  so iālā palīdzī a 

• V-4 Ilgtspējīgas pilsētas tra sporta i frastruktūras, tās ietējās u  reģio ālās sas iedza ī as, kā arī 
sa iedriskā tra sporta pakalpoju u attīstī a 

• V-5 Ērts, pie il īgs, i o atī s pilsētas la iekārtoju s 

• V-6 Atkritu u sai ie ī a ar augstu pārstrādes īpats aru 

• V-7 Augsta vides k alitāte 

• V-8 Augstas k alitātes ko u ālie pakalpoju i 

• V-9 Paš aldī as u  alsts sadar ī a drošī as u  kārtī as odroši āša ā 
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P- : TIRGUS PIEPRASĪJUMAM ATBILSTOŠS 
PROFESIONĀLĀS, AUGSTĀKĀS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS 
PIEDĀVĀJUMS, ZINĀTNES UN PĒTNIECĪBAS ATTĪSTĪBA 

Profesio ālā izglītī a t.sk. profesio ālās ie irzes izglītī a , augstākā, pieaugušo izglītī a u  efor ālā 
izglītī a odroši a tādu ko pete ču u  pras ju apgu i, kas ir ajadzīgas, lai il ēks piedalītos turp ākās 

ā ī ās u  dar a tirgū. Pras ju paaugsti āša a ei i a produkti itātes pieaugša u, un ūsdie u 
eko o ika alstās uz zi āša ās alstītie  dar ie  u  dar i iekie . Ja šādas iespējas etiek odroši ātas, 

otiek ko krētu sa iedrī as pārstā ju iedzī otāji ez part era, jau ieši, iedzī otāji ar augstu izglītī as 
lī e i/ k alifikā iju  e igrā ija uz lielākā  pilsētā . 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Sek īgi īste ota Ve tspils pilsētas izglītī as 
stratēģija .-2020. gadam 

• Sadar ī as līgu s starp Ve tspils paš aldī u u  
VeA, lai odroši ātu augstākās izglītī as, zi āt es 
u  pēt ie ī as, profesio ālās u  i terešu izglītī as 
attīstī u u  pil eidi Ve tspils pilsētā 

• Plašs piedā āto pakalpoju u klāsts ūžizglītī as 
jo ā iekļaujot IKT ozari , ko odroši a VeA 

ūžizglītī as e trs, Ve tspils Digitālais e trs, 
Ventspils Tehnikums u.c. 

• Ve tspils Digitālais e trs u  VATP piedā ā 
izglītī as kursus IKT jo ā ik ie a e u a 
iedzī otājie  pē  iedzī otāju ai uzņē u u 
i i iatī as 

• Ve tspils Digitālā e tra i terešu izglītī as pul iņi 
skolē ie  ir par rī u, ka arī pieaugušo izglītī as 
kursi ir tirgus pieprasīju a  at ilstoši 

• VT radītas ā īša ās iespējas perso ā  ar īpašā  
ajadzī ā  

• VT sadar ī ā ar IT uzņē u ie  ie iesta dar a 
idē alstīta profesio ālās izglītī as programma 

VĀJĀS PUSES 

• VeA ā ī u progra ā 
„Datorzi āt es  sa azi ās stude tu skaits 

• Pedagogu kapa itātes u  k alifikā ija pieaugušo 
izglītī ā 

• Vakara u  eklātie es studiju iespēju trūku s 
augstākajā izglītī ā  

• Neefektī a iedzī otāju i for ēša a par 
ūžizglītī as iespēja  Ve tspilī 

IESPĒJAS 

• Pil eidot ar IT jo u saistītās ā ī u progra as 
at ilstoši dar a tirgus ajadzī ā  

• Progra atūrā software  alstītu i dustriju 
attīstī a, pie ēra , IT spēles 

• VeA i ter a io alizā ija, piesaistot ār alstu 
studentus 

DRAUDI 

• Nepietieka s alsts fi a sēju s zi āt ei u  
pēt ie ī ai 

• Iedzī otāju skaita sa azi āša ās, egatī a 
de ogrāfiskā te de e 

• La u IT dar i ieku trūku s ozares uzņē u os 

• Dzī oja ā fo da trūku s 
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• Apkopot u  pu li ēt paš aldī as ērogā aktuālo 
ūžizglītī as progra u piedā āju u 

paš aldī as portālā, lai iedzī otājie  ir pieeja a 
ie ota i for ā ija par ūžizglītī as iespēja  

Ve tspilī 
• Dažādot ūžizglītī as apgu es for as, odroši ot 

arī tāl ā ī as iespējas 

• Iz eidot spē īgas IKT pārk alifikā ijas progra as 

• ES at alsts IKT izglītī as i frastruktūras attīstī ai 
• Iespēja s ES struktūrfo du, alsts udžeta u  itu 

fi a šu i stru e tu fi a sēju s digitālās 
tra sfor ā ijas akti itātē  

NAP 2021-  iezī ētā šāda ākot es īzija: 

[ ] Zi āša as u  k alitatī a, iekļaujoša u  ūsdie īga izglītī a ir stipras alsts pa ats. Lat ijas 
iedzī otājie  izglītī a ir pieeja a ūža garu ā, eidojot oturīgu de okrātisko sa iedrī u, starptautiski 
iz ilu zi āt i, i o atī us uzņē u us u  ko pete tu dar aspēku ga  pri ātajā sektorā, ga  alsts 
pār aldē. Lat ijas izglītī as sistē a isos lī eņos e tikai at ilst ūsdie u prasī ā , et ir at ērta arī 

ākot es izai i āju ie , sagata ojot kritiski do ājošus, e o io āli i teliģe tus u  digitāli pras īgus 
sa a aroda spe iālistus. Lat ija ir pa a ā a itu alstu u  tautu sai ē kā radošu a alsts. 

[ ] IKT sas iegu i u  to plaša pieeja ī a ir katalizators pār aiņā  tautsai ie ī ā, alsts pār aldē u  
sa iedrī ā kopu ā. Zi āša u sa iedrī a, patei oties ērķtie īgai IKT risi āju u pielietoša ai, pār eido 
pastā ošos u  rada jau us pro esus, iz esa odeļus, paradu us u  kultūru isās tautsai ie ī as u  
dzī es sfērās. Digitālā tra sfor ā ija ir produkti itātes, eko o iskās izaugs es, i di īda u  sa iedrī as 
la klājī as atslēga. Zi āša u sa iedrī a e tikai izprot, adaptējas u  pil ērtīgi iz a to digitalizā ijas eļā 
pār eidoto jau o realitāti, et ir oti ēts, pras īgs u  ieds isapt erošas Lat ijas digitālās 
tra sfor ā ijas irzītājs. 

[ ] Virk e ieguldīju u u  tālredzīgu soļu ir pa ats tālejošā  iz aiņā  augstākajā izglītī ā. Tā ir prasī u 
paaugsti āša a ga  stude tie  u  pas iedzējie , ga  studiju progra u k alitātei. Pil ērtīga studiju 

ide spēj piesaistīt arī ozī īgu ār alstu ā ī spēku u  stude tu īpats aru. Augstākās izglītī as sistē a 
at alsta zi āt iskās iz ilī as ides eidoša os, kurā tiek īste ots i tegrētās zi āt es pri ips. Tas izpaužas 
kā isapt eroša starptautiska u  starp ozaru sadar ī a, aktī a i o ā iju radīša a u  Lat ijas Na io ālais 
attīstī as plā s .–2 . gada   zi āt iskajie  sas iegu ie  piesaistīts fi a sēju s. Zi āt iskā 
pēt ie ī a Lat ijā stipri a sa iedrī as ilgtspēju, eko o isko jaudu u  a io ālās ide titātes attīstī u. 
Starptautiskā sadar ī a u  iesaiste Eiropas zi āt es orisēs ir priekš osa īju s ākot es izaugs ei, 
piekļu ei jau ā  zi āša ā  u  resursie , kā arī radošo i dustriju uzplauku a .  

[ ] Zi āša u sa iedrī a rada ar ie  jau as zi āša as u  irzās o ze o iz aksu dar aspēka eko o ikas 
uz zi āša u ko er ializā ijā alstītu produkti itāti. Ieguldot zi āša u radīša ā, Lat ija eido u  piesaista 
gudru u  pieprasīju a  at ilstošu k alifi ētu dar aspēku u  dod ta  iespēju strādāt ūsdie īgās, so iāli 
at ildīgās dar a ietās. Produkti itāti paaugsti a jau as zi āša as u  teh oloģijas, plašas izglītī as 
iespējas u  i o ā iju at alsts, ieguldīju i il ēkkapitālā u  at alstoša i stitu io ālā ide, kas ļauj 
zi āša as pār ērst starptautiski ko kurētspējīgos produktos u  pakalpoju os ar augstāku pie ie oto 

ērtī u, eidojot uz eksportu ērstu oder u tautsai ie ī u. 

NAP 2021-  prioritātes Stipras ģi e es, eseli u  aktī i il ēki  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi: 
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• Prioritātes ērķis: [ ] Veseli u  aktī i il ēki Lat ijā kopā eido iekļaujošu sa iedrī u, kurā 
dzi st airāk ēr u, ir airāk lai īgu ģi eņu, at ildīgu u  par ākot i drošu ēr u e āku ; 

• RV Zi āt e sa iedrī as attīstī ai, tautsai ie ī as izaugs ei u  drošī ai  ar ērķi [ ] 
Zi āt es iz ilī a sa iedrī as attīstī ai, tautsai ie ī as izaugs ei u  drošī ai ; 

• RV K alitatī a, pieeja a, iekļaujoša izglītī a  ar ērķi [ ] Izglītī as k alitāte uzņē ējdar ī ā 
u  dzī ē iz a toja u zi āša u u  pras ju iegu ei ik ie a  alsts iedzī otāja ; 

• RV Izglītī a eko o ikas izaugs ei ; 
• RV Pieaugušo izglītī a ; 
• RV Iekļaujoša izglītī as ide . 

NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 

• RV Dar s u  ie āku i  ar ērķi [ ] Iespējas Lat ijas iedzī otājie  ar aktī u līdzdalī u 
iekļaujošā dar a tirgū strādāt at ilstoši sa ā  spējā  ūsdie īgās augstas k alitātes dar a ietās 
u  adek āti iesaistīties so iālās aizsardzī as sistē ā. Ar dar a ides k alitātē alstītu dar a dzī es 
ilgu a pieaugu u elt ie āku us i di īda lī e ī u  tautsai ie ī ā kopu ā. Ar ie āku u 
pieaugu u u  fi a šu pratī as elša u oti ēt iedzī otājus zi oši pār aldīt sa us fi a šu aktī us 
t.sk. sa azi ot parādu slogu u  attīstot produktī u uzkrāša u . Vei ot iepriekš i ēto, sek ēt 

katra Lat ijas iedzī otāja la klājī u . 
NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzieni 

u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 
• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 

atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai . 

NAP 2021-  prioritātes Kultūra u  sports aktī ai u  pil ērtīgai dzī ei  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Ik ie a  pieeja s di a isks kultūras u  sporta pakalpoju u klāsts, kas 
ļauj attīstīt tala tus u  eidot spē īgu Lat ijas tēlu pasaulē ; 

• RV Cil ēku līdzdalī a kultūras u  sporta akti itātēs  ar ērķi [ ] Kultūras u  fizisko akti itāšu 
pieeja ī a isie , paaugsti ot Lat ijas sa iedrī as dzī es k alitāti  

NAP 2021-  prioritātes Vie ota, droša u  at ērta sa iedrī ai  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Pieaug iedzī otāju īpats ars, kas izjūt piederī u un uzticas Latvijas 

sa iedrī ai u  tiesiskai alstij. Tāpē  il ēki s iedz ieguldīju u sa ā, sa u līdz il ēku u  alsts 
drošī ā, la klājī ā u  attīstī ā, azi ās egodīga rī ī a. Cil ēki apzi ās Lat ijas u  ik ie a 
iedzī otāja lo u glo ālajos pro esos u  ir at ērti sadar ī ai kopēju izai i āju u risi āša ā. … ; 

• RV Saliedētī a  ar ērķi [ ] Iedzī otāji airāk lieto lat iešu alodu, gūst izprat i par 
sa iedrī u de okrātiskā Lat ijas i for atī ajā telpā u  ērtē i for ā ijas k alitāti. Tādējādi 
palielinās gata ī a s iegt at alstu līdz il ēkie  u  airojas sa iedriskais la u s . 
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MK . gada . o e rī apstipri āja Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .43 

.gada .aprīlī ar NK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Zi āt es, teh oloģijas attīstī as u  i o ā ijas 
pa at ostād es .-2027. gadam.44 

.gada .jū ijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Izglītī as attīstī as pa at ostād es .-

. gada  "Nākot es pras es ākot es sa iedrī ai".45  

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.46 

2021.gada .septe rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas So iālās aizsardzī as u  dar a tirgus 
politikas pa at ostād es .-2027. gadam.47 

.gada .aprīlī Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Kultūrpolitikas 
pa at ostād es 1. – .gada  Kultūr alsts .48 

.gada .aprīlī Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Sporta politikas 
pa at ostād es .- .gada .49 

UZDEVUMI 

• P-1- : Turpi āt attīstīt pilsētas eko o isko profilu IKT ozarē, ērķtie īgi attīstot ar to saistītās 
izglītī as iespējas at ilstoši dar a tirgus ajadzī ā  

• P-1- : Sek ēt VeA, kā starptautiski atzīta Baltijas jūras lī eņa augstākās izglītī as u  zi āt es 
e tra, attīstī u 

• P-1-3: Nostipri āt VT kā a io ālā ēroga adošo profesio ālās izglītī as ko pete es e tru, 
odroši ot ūsdie u u  dar a tirgus prasī ā  at ilstošus ā ī u u  sadzī es apstākļus, kā arī 

stipri ātu audzēkņu i o ā ijas, teh oloģiju u  radošu a pras ju attīstī u u  odroši ātu 
izglītoja o e trētu pieeju at ilstoši ozaru ajadzī ā  

• P-1- : Attīstīt pieaugušo izglītī as piedā āju u u  k alitāti 
• P-1- : Attīstīt k alitatī as profesio ālās u  profesio āli orie tētās kultūrizglītī as un sporta 

izglītī as iegu i 

 

43 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  
44  https://likumi.lv/ta/id/322468-par-zinatnes-tehnologijas-attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnem-20212027-

gadam 
45 https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
46 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
47  https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-

gadam  
48 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590  
49 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501607 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10
https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K.  
RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 

.G. VAI JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Audzēkņu skaits VT, cilv. 804 (2019./2020. m.g) Vairāk ekā 800 VT 

2. Studentu skaits VeA, cilv. 725 (2019./2020. m.g) Vairāk ekā 1000 VeA 

3. Ār alstu stude tu skaits, kuri 
studē VeA, cilv. 

48 (2019./2020. m.g) Vairāk ekā 65 VeA 

4. 

Starptautisku ko fere ču, 
pētīju u, sadar ī as projektu 
skaits 

5 konferences; 

47 projekti; 

 pu likā ijas 

Konferences – airāk 
ekā 2; 

Projekti – airāk ekā 
20; 

Zi āt iskie raksti – 

airāk ekā 115 

VeA 

5. Iedzī otāju skaits, kuri iegu uši 
profesio ālo k alifikā iju 

efor ālo pras ju atzīša as 
eļā, cilv. 

17 (2019./2020. m.g) Vairāk ekā 100 VT 

6. 

Iedzī otāju skaits, kuri 
pil eidojuši sa u izglītī u ārpus 
for ālās izglītī as sistē as, cilv. 

 kopā  

2477 (VDC) 

589 (VeA) 

2 (VT) 

Vairāk ekā 3000 

VDC 

VeA 

VT 

7. Studentu skaits VeA IT 

progra ās, cilv. 
228 Vairāk ekā 304 IZM 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP2027 UZDEVUMI 

• [139] Pēt ie ī as il ēkresursu piesaiste u  kapa itātes elša a, piešķirot fi a šu resursus 
doktora tu skaita u  ie a  doktora ta  paredzētā fi a sēju a ūtiskai palieli āša ai, īste ojot 
pē doktora tūras fi a sēša as progra u, piesaistot ār alstu pēt iekus, jo īpaši diasporas 
profesorus u  jau os zi āt iekus, fi a sējot Lat ijas tala tu studijas la ākajās ār alstu u i ersitātēs 
u  paredzot osa īju us šādu ieguldīju u atde ei alsts attīstī ai, plašāk iesaistoties starptautiskajā 
sadar ī ā, īpaši īste ojot dar u pēt ie ī ā saistī ā ar prioritārajie  irzie ie  zi āt ē u  Viedās 
spe ializā ijas stratēģijas ērķu sas iegša u; 

• [140] Trīs pīlāru fi a sēša as odeļa ar s iegu a u  i o ā ijas sti ulie  efektī a ie ieša a 
augstākajā izglītī ā u  zi āt ē, iz eidojot ozaru ilgter iņa stratēģiskajai attīstī ai epie ieša ās 

alsts pētīju u progra as u  tirgus orie tētās pēt ie ī as progra as pu liskā u  pri ātā 
sektora kopīga  P&A dar a , īpaši iedās spe ializā ijas stratēģijas jo ās; 
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• [ ] Pēt ie ī as u  i o ā ijas i estī iju efektī a koordi ēša a u  pār aldī a, stipri ot P&A 
pār aldī as kapa itāti u  ko e trējot at alsta progra as ie ā ko pete tā i stitū ijā, azi ot 

irokrātiju P&A pār aldī ā, kā arī attīstot P&A pār aldī as ko pete i zi āt iskajās i stitū ijās; 

• [143] Zi āt es iz ilī as stipri āša a sa iedrī as izai i āju u risi āša ai, attīstot u  koplietojot 
a io ālas ozī es pēt ie ī as i frastruktūru u  stratēģiski iesaistoties, tai skaitā iesaistot diasporas 

zi āt iekus, līdzfi a sēša a, pārfi a sēša a, papildi ošās dar ī as  Eiropas u  pasaules pēt ie ī as 
u  i o ā iju i i iatī ās u  pasāku os, kas stipri a P&A sistē as ko kurētspēju u  starptautisko 
at ērtī u; 

• [ ] Jau ā ā ī u satura u  pieejas k alitatī a ie ieša a ispārējā izglītī ā u  ā ī u pieejas la ās 
prakses izplatīša a, īpaši ak e tējot uzņē ējspēju apgu i u  digitālās pras es, izglītī u ilgtspējīgai 
attīstī ai, kā arī ākot es pras ju radošu s, elastī a, spēja pie ēroties  attīstī u u  apgu i, 
STEM/STEAM pras ju apgu i tai skaitā i terešu izglītī ā , ā ī u ides uzla oju us, tai skaitā 
ie iešot digitālus risi āju us, izglītī as pro esa i di idualizā iju u  tala tu attīstī as i i iatī as, 
k alitatī us u  ispusīgus i terešu izglītī as pasāku us tai skaitā skolas idē , efektī u karjeras 
izglītī u u  stipri ot skolas sadar ī u ar e ākie  u  itie  ūtiskie  sadar ī as part erie ; 

• [ ] Iz ilu pedagogu sagata oša a, piesaiste, oturēša a u  efektī a profesio ālā pil eide, jo īpaši 
ak e tējot STEM ozaru pedagogu u  ā ī spēku piesaisti, oturēša u u  k alifikā ijas 
paaugsti āša u, kā arī pedagogu atalgoju a paaugsti āša a; 

• [156] Augstskolu kā i o ā ijas e tru pasaules lī eņa zi āša u radīša ai, pār esei u  gudrai 
izaugs ei stipri āša a, tai skaitā starptautiskajie  sta dartie  at ilstošu doktora tūras studiju 
īste oša a u  pu liskā sektora spe iālistu sagata oša a, uzla ojot saik i ar uzņē u ie  u  dar a 
tirgu, ar fokusu uz zi āša u ietilpīgu produktu u  pakalpoju u radīša u, at alstot pēt ie ī ā 

alstītas studijas u  ā īša ās iz ilī u, oder izējot studiju idi, starptautisko sadar ī u u  
i ter a io alizā iju, stipri ot a io āla ēroga reģio ālās u  ozaru zi āša u part erī as; 

• [157] Moder as u  efektī as augstskolu pār aldī as īste oša a, stratēģisku lē u u pieņe ša ā 
airāk iesaistot uzņē ēju orga izā ijas, stipri ot spe ializā iju u  iz ilī u, īste ojot studiju 

digitalizā iju, odroši ot izglītī as k alitātes o itori ga sistē as ie ieša u, stude t e trētas 
izglītī as pras ju iz eide u  pil eidoša a augstskolu ā ī spēkie , īpaši STEM/STEAM ozarēs, kā 
arī paaugsti ot ā ī spēku atalgoju u u  pa ākot augsti k alifi ētu ār alstu ā ī spēku lielāku 
īpats aru; 

• [158] Nodroši āt pil ērtīgu augstākās izglītī as k alitātes ērtēša as pro esu, lai gara tētu 
augstākās izglītī as k alitāti u  ei i ātu augstskolu iekšējo k alitātes kultūru, tostarp . gadā 
pārskatot iespēju ie iest iklisku augstskolu akreditā iju, pa ākot opti ālu skaitu k alitatī u studiju 
progra u, o ēršot studiju progra u epa atotu sadru stalotī u u  du lēša os, ļaujot elastīgi 

odelēt uz stude tu e trētu piedā āju u k alifikā ijas iegu ei u  pārk alifikā ijai, iz eidojot 
starptautiskie  sta dartie  at ilstošas doktora tūras studijas, ie iešot akadē iskā perso āla 
gara tētās odar i ātī as sistē u tenure system), nostipri ot jau o teh oloģiju ie ieša u, kā arī 
attīstot studiju pro esā digitālās pras es u  STEM/STEAM ko pete es; 

• [ ] Profesio ālās izglītī as iestāžu kā ozaru iz ilī as u  i o ā ijas e tru stipri āša a, īpaši iedās 
spe ializā ijas jo ās, eidojot elastīgu ā ī u u  ozaru attīstī ai pielāgotu pieaugušo izglītī as 
piedā āju u, ei i ot starpi stitū iju u  starptautisko sadar ī u u  jau o teh oloģiju ie ieša u; 

• [167] Profesio ālās izglītī as iestāžu u  koledžu prestiža elša a u  pieeja ī as palieli āša a, 

oder izējot ā ī u idi u  uzla ojot tās k alitāti, odroši ot uzņē ējspēju apgu i, izglītī as 
pro esa i di idualizā iju u  dar a idē alstītas ā ī as, paplaši ot so iālā at alsta progra as, 
tala tu attīstī as i i iatī as, kā arī īste ojot karjeras izglītī as at alsta u  stratēģiskās ko u ikā ijas 
pasāku us sadar ī ā ar ozarē ; 
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• [ ] Sa iedrī as digitālo u  jau o teh oloģiju pras ju attīstī a, eidojot spe ifiskas progra as 
digitālo pras ju paaugsti āša ai u  sek ējot uzņē u u līdzdalī u to fi a sēša ā; 

• [ ] Pieaugušo i tereses u  iesaistes ūžizglītī ā ei i āša a, stipri ot k alitatī u u  elastīgu 
pieaugušo izglītī as piedā āju u u  paplaši ot pieeja ī u, ta  efektī i iz a tojot izglītī as iestāžu 
u  pieaugušo izglītī as e tru resursus, eidojot pras ju fo dus, sek ējot dar a de ēju u  ozaru 
ieguldīju u u  odar i āto oti ā iju, odroši ot t. s. otrās iespējas izglītī u at ilstoši dar a tirgus 
te de ē ; 

• [ ] Pieaugušo izglītī as īste oša a tautsai ie ī as attīstī ai epie ieša o pras ju apgu ei, t. sk. 
augstskolās elastīga ā ī u piedā āju a attīstī a, tostarp odulārā izglītī a, e- idē u  dar a idē 

alstītas ā ī as, ūžizglītī as ko pete ču apgu e; perso u profilēša a; ārpus for ālās izglītī as 
iegūto ko pete ču atzīša a ; 

• [ ] Pre e tī i u  i ter e es pasāku i izglītī as pārtraukša as riska sa azi āša ai u  pasāku i 
so iālai i tegrā ijai skolas, at alsta perso āla, e āku u  i stitū iju sa starpējā sadar ī a; so iālo 
dzī es pras ju attīstī a; at alsta perso āla piesaiste; i di idualizēts ā ī u at alsts; agrī ā izglītī as 

ajadzī u diag ostika; ela ēlīgā situā ijā o ākušu jau iešu at alsts ; 

• [ ] I di iduālo u  i stitu io ālo at alsta pasāku u eidoša a u  odroši āša a so iāli 
ekonomiskiem riskiem un pārdarīša ai pakļautie  ēr ie  u  jau iešie  jau ajie  e ākie , 
studējošajie  o trū īgā  u  so iāli azāk aizsargātā  ģi e ē , re igra tu u  igra tu ēr ie , 
s iedzot ateriālo stipe diju fo di, tra sporta, ēdi āša as, die esta ies ī as izde u u segša a  

u  ita eida alodas apgu e, psiholoģiskā palīdzī a u. .  at alstu; 

• [ ] Vides pielāgoša a izglītī as iestādēs, spe iālo ā ī u līdzekļu attīstī a u  odroši āša a u  iti 
at alsta pasāku i ēr ie  u  jau iešie  ar i aliditāti u  spe iālā  ajadzī ā ; 

• [ ] So iālās atstu tī as riska  pakļauto ēr u u  jau iešu so iāli eko o iskie riski, spe iālās 
ajadzī as, ela ēlīgā situā ijā o ākuši jau ieši, u. . PMP riski  iesaistīša a ārpus for ālās 

izglītī as t.sk. i terešu izglītī as  pasāku os t.sk. skolas idē – kā ispārējā, tā profesio ālajā 
izglītī ā ; 

• [ ] Dar aspēka re igrā ijas u  k alifi ēta ār alstu dar aspēka u  tala tu piesaistes sek ēša a, 
epieļaujot dar a ietu k alitātes azi āša os; 

• [ ] Aktī ās dar a tirgus politikas attīstīša a ez dar a esošo, ezdar a riska  pakļauto u  
eko o iski eaktī o iedzī otāju akti izā ija, reģio ālās o ilitātes at alsta progra as  u  

ela ēlīgākā situā ijā esošo dar a tirgus dalī ieku t.sk. jau iešu, pir spe sijas e u ā esošo u  
personu ar invaliditāti  at alstīša a, ņe ot ērā i di īda u  reģio u spe ifiskās ajadzī as; 

• [317] Fiziskās u  digitālās ides pieeja ī as u  piekļūsta ī as palieli āša a alsts u  paš aldī u 
i frastruktūrā, kā arī digitālo risi āju u iz a toša as ei i āša a, paaugsti ot iedzī otāju digitālās 
prasmes, pilnveidojot elektro iskās ide tifikā ijas u  drošas elektro iskās parakstīša ās sistē u u  

odroši ot ides pieeja ī u k alitatī ai pakalpoju u s iegša ai; 
• [ ] Koordi ētas at alsta sistē as iz eidoša a i estī iju piesaistei u  uzņē ējdar ī as at alsta  

reģio os u  reģio ālā izaugs es fo da reģio ālo projektu progra as  iz eide ērķtie īgie  
ieguldīju ie ; 

• [ ] Kultūras u  sporta jo as pedagogu sagata oša a, spe iālistu u  profesio āļu kapa itātes 
stipri āša a, sadar ī ā ar Lat ijas augstskolā  izstrādājot izglītī as progra u saturu, odroši ot 

rī ā laika akti itātes profesio ālu pedagogu u  tre eru adī ā; 
• [ ] Sa iedrī as pašorga izēša ās, sadar ī as u  līdzdar ī as pras ju u  iespēju paplaši āša a, jo 

īpaši attīstot jau iešu pilso isko izglītī u, iedzī otāju līdzdar ī u e alstiskajās orga izā ijās, 
arod iedrī ās u  rī prātīgajā dar ā, alsts NVO fo du; 
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• [ ] Cil ēku edijpratī as stipri āša a for ālajā u  efor ālajā izglītī ā, sek ējot iltus ziņu u  
dezi for ā ijas atpazīša u sa iedrī ā, kritisko do āša u. 
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P- : MŪSDIENĪGA UN PIETIEKAMA PIRMSSKOLAS, 
VISPĀRĒJĀ UN INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

Mūsdie īga pir sskolas izglītī a, ispārējā izglītī a u  i terešu izglītī a ir pa ats iedzī otāju ēl ei 
izglītoties isa ūža garu ā, kas eido pa atus ko pete ču u  pras ju attīstī ai. Tas odroši a 

eiks īgu iekļauša os sa iedrī ā u  ko kurētspēju dar a tirgū. Sa azi oties iedzī otāju skaita , 
izglītī as pakalpoju u k alitātes uzturēša a esošajā lī e ī fi a siāli ar kļūt ar ie  grūtāka. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Rī ī as progra a ā īša ās k alitātes 
uzla oša as sistē as pil eidei Ve tspils pilsētas 

ispārizglītojošās iestādēs .-2021. gadam 

• Ve tspils pilsētas paš aldī as izglītī as iestāžu 
audzēkņie  tiek odroši āta datorprasmju apguve 

• VDC piedā ātos pul iņus ap eklē daudz skolē u, 
to skaits ar katru gadu pieaug 

• Plašs i terešu izglītī as piedā āju s, kas pielāgots 
dažādie  ēr ie  u  to ajadzī ā  

• Tiek sagata oti ā ī u jo u koordi atori, kuri ūs 
at ildīgi par jau ā ā ī u satura ie ieša u 

ispārizglītojošajās skolās 

• Pietieka s prakšu skaits pedagogie  
ispārizglītojošajās izglītī as iestādēs 

• Atbalsts jaunajiem pedagogiem un tiem, kuri 

uzsākuši pedagoga dar a gaitas Ve tspilī 
• Jau o adītāju/ iet ieku ap ā ī as progra ma 

VIP akadē ija  

• Pedagogu atbalsta dienesta programma  

VĀJĀS PUSES 

• Ve āku skolotāju augstais īpats ars Ve tspils 
izglītī as iestādēs, īpaši eksakto zi ātņu 
priekš etos 

• Ve tspils izglītī as iestāžu starpā ēroja a 
epietieka a sadar ī a izglītī as progra mu 

pil eidei isos izglītī as lī eņos 

• Nepietieka s pedagogu skaits ar jau iegūtu 
augstāko izglītī u pir sskolas izglītī as iestādēs, 
īpaši grupās ar ēr ie  o ,  gadu e u a 

• Atbalsta perso āla trūku s pir sskolas izglītī as 
iestādēs u  ispārizglītojošajās ā ī u iestādēs 

• Izglītī as iestādēs a  iz ū ētas ēdi āša as 
sistē as, kas rada e eselīgus apstākļus 
skolē ie  u  skolotājie  

• Karjeras ko sulta tu trūku s Ve tspils pilsētā 

• Ve tspils idusskolas skolē u idējais ērtēju s 

e tralizētajos eksā e os ir zem 60% 

IESPĒJAS 

• Vispārizglītojošo skolu spe ializā ija 

• I teraktī u u  izglītojošu iekārtu iegāde Ve tspils 
zi āt es u  i o ā iju e tra  u  skolā  

• Sadar ī a ar augstskolā  augstāka lī eņa 
spe iālistu piesaistei idusskolās 

• Sadar ī a ar odi i āju u „Iespēja ā 
isija  progra as Mā ī spēks  ietvaros 

• Atbalsts jaunajiem pedagogiem un tiem, kuri 

uzsākuši pedagoga dar a gaitas Ve tspilī 
• Jau o adītāju/ iet ieku ap ā ī as progra a 

VIP akadē ija  

DRAUDI 

• Iedzī otāju skaita sa azi āša ās, egatī ās 
de ogrāfiskās tendences 

• Jau u pedagogu skaita trūku s eksaktajās 
zi āt ēs 

• Dar ī as progra as "Izaugs e u  
odar i ātī a" . . . spe ifiskā at alsta ērķa 

"Sa azi āt studiju progra u frag e tā iju u  
stipri āt resursu koplietoša u" fi a sēju a 
perioda beigas 

• Nepietieka s skaits ū fir u, kas piesakās 
iepirku os par izglītī as telpu atjau oša u 
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• Pedagogu atbalsta dienesta programma  

• Skolē u piesaiste o apkārtējie  o adie , 
attīstot epie ieša o i frastruktūru 

• ES fo du apzi āša a u  piesaistīša a izglītī as 
pakalpoju u, il ēkresursu, ateriālteh iskās 

āzes u  i frastruktūras attīstīša ai 
• Mā ī u odroši āša a attāli āti, attīstot 

ap ā ī u eidu isos izglītī as pos os 

• Gaisa k alitātes o itori ga eikša a pirmsskolas 

izglītī as iestādēs u  skolās 

• Veselīga ā ī u u  dar a ide pir sskolas 
izglītī as iestādēs 

• Ve tspils idusskolu eat ilstī a izglītī as 
k alitātes kritērijie , lai pedagogu dar a sa aksu 
fi a sētu alsts udžets 

• Nepietieka s atalgoju s, kas oti ētu jau os 
il ēkus iz ēlēties skolotāja profesija 

• Uz rezultātu e oti ēta atalgoju a sistē a 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Zi āša as u  k alitatī a, iekļaujoša u  ūsdie īga izglītī a ir stipras alsts pa ats. Lat ijas 
iedzī otājie  izglītī a ir pieeja a ūža garu ā, eidojot oturīgu de okrātisko sa iedrī u, starptautiski 
iz ilu zi āt i, i o atī us uzņē u us u  ko pete tu dar aspēku ga  pri ātajā sektorā, ga  alsts 
pār aldē. Lat ijas izglītī as sistē a isos lī eņos e tikai at ilst ūsdie u prasī ā , et ir at ērta arī 

ākot es izai i āju ie , sagata ojot kritiski do ājošus, e o io āli i teliģe tus u  digitāli pras īgus 
sa a aroda spe iālistus. Lat ija ir pa a ā a itu alstu u  tautu sai ē kā radošu a alsts. 

[ ] Zi āša u sa iedrī a ir aktī a sa iedrī a. Mūsu alsti raksturo ar ie  pieaugoša il ēku pārstā ie ī a 
sadar ī as u  so iālo part eru orga izā ijās, u  plašs alsts at alsts e alstiskajā  orga izā ijā . 
Mūsdie u izglītī a piedā ā arī pilso iskai sa iedrī ai epie ieša ās līdzdalī as pras es u  spējas 
aizstā ēt sa as tiesiskās i tereses. 

[ ] Lai eidotos zi āša u sa iedrī a, ir ūtiski ai īta izglītī as sistē a, sākot ar drošu, at alstošu u  
iekļaujošu pir sskolas ā ī u idi. Turp ākajā izglītī as pro esā faktu iegau ēša a ir aizstāta ar 
ko pete ču apgu i. Ak e ts uz i tegrētu pieeju STEM/STEAM ā ī u priekš etu apgu ē uzla o skolē u 
zi āša as da aszi āt ēs, teh oloģijās, i že ierzi āt ēs u  ate ātikā. Mūsdie īga izglītī as sistē a 

eido patriotiskus, a io ālajā kultūrā u  sa as ze es dzī esziņā iesakņotus āka os pilsoņus ar 
ie ēroja u radošo pote iālu u  augstā  prasī ā  pret ākslu. Lat ija ir alsts, kur katrs tās iedzī otājs 

ar ā īties u  pil eidoties at ilstoši sa ai dzī es situā ijai u  ākot es ērķie . Lat ijā izglītī a ir 
ai i āju s, e is izai i āju s, perso īgas izaugs es iespēja, e is for alitāte. 

NAP 2021-  prioritātes Stipras ģi e es, eseli u  aktī i il ēki  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi 

• Prioritātes ērķis: [ ] Veseli u  aktī i il ēki Lat ijā kopā eido iekļaujošu sa iedrī u, kurā dzi st 
airāk ēr u, ir airāk lai īgu ģi eņu, at ildīgu u  par ākot i drošu ēr u e āku ; 

• RV Psiholoģiskā u  e o io ālā la klājī a  ar ērķi [ ] Psiholoģiskās u  e o io ālās la klājī as 
ei i āša a … , i di iduālā pote iāla attīstī ai u  de ia tas uz edī as eidoša ās risku 
azi āša ai, ostipri ot eselī u kā ērtī u ; 

• RV Stipras ģi e es paaudzēs  ar ie u o ērķie  [ ] Vie līdzīgas iespējas ēr ie  eatkarīgi 
o ģi e es so iālā stā okļa . 

NAP 2021-2027 prioritātes Zi āša as u  pras es perso ī as u  alsts izaugs ei  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 
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• Prioritātes ērķis: [ ] Zi oša, iekļaujoša u  radoša sa iedrī a efektī ā, i o atī ā u  ražīgā 
tautsai ie ī ā ; 

• RV K alitatī a, pieeja a, iekļaujoša izglītī a  ar ērķi [ ] Izglītī as k alitāte uzņē ējdar ī ā 
u  dzī ē iz a toja u zi āša u u  pras ju iegu ei ik ie a  alsts iedzī otāja ; 

• RV Izglītī a eko o ikas izaugs ei ; 

• RV Iekļaujoša izglītī as ide . 

NAP 2021-  prioritātes Kultūra u  sports aktī ai u  pil ērtīgai dzī ei  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Ik ie a  pieeja s di a isks kultūras u  sporta pakalpoju u klāsts, kas 
ļauj attīstīt tala tus u  eidot spē īgu Lat ijas tēlu pasaulē ; 

• RV Cil ēku līdzdalī a kultūras u  sporta akti itātēs  ar ērķi [ ] Kultūras u  fizisko akti itāšu 
pieeja ī a isie , paaugsti ot Lat ijas sa iedrī as dzī es k alitāti . 

NAP 2021-  prioritātes Vie ota, droša u  at ērta sa iedrī ai  iet aros ir šādi rī ī as irzieni un 

ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Pieaug iedzī otāju īpats ars, kas izjūt piederī u u  uzti as Lat ijas 
sa iedrī ai u  tiesiskai alstij. Tāpē  il ēki s iedz ieguldīju u sa ā, sa u līdz il ēku u  alsts 
drošī ā, la klājī ā u  attīstī ā, azi ās egodīga rī ī a. Cil ēki apzi ās Lat ijas u  ik ie a 
iedzī otāja lo u glo ālajos pro esos u  ir at ērti sadar ī ai kopēju izai i āju u risi āša ā. … ; 

• RV Saliedētī a  ar ērķi [ ] Pieaug piederī as sajūta Lat ijas sa iedrī ai, lat iskai u  
eiropeiskai kultūrtelpai. Saziņa u  sadar ī a starp dažādā  iedzī otāju grupā  a ā i 
palieli ājusies, azi ot spriedzi u  epa atotus aizspriedu us. Cil ēki gādā ie s par otru, aktī i 

eido u  piedalās sa iedriskajās akti itātēs, kā arī saredz sa iedrī as daudz eidī u kā ērtīgu 
resursu u  spēju sa starpēji saprasties u  ie īt ie a  otru. [ ] Iedzī otāji airāk lieto lat iešu 

alodu, gūst izprat i par sa iedrī u de okrātiskā Lat ijas i for atī ajā telpā u  ērtē 
i for ā ijas k alitāti. Tādējādi palieli ās gata ī a s iegt at alstu līdz il ēkie  u  airojas 
sa iedriskais la u s.  

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .50 

.gada .fe ruārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Saliedētas u  pilso iski aktī as sa iedrī as 
attīstī as pa at ostād es .-2027. gadam.51 

.gada .jū ijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Izglītī as attīstī as pa at ostād es .-

. gada  "Nākot es pras es ākot es sa iedrī ai".52  

 

50 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  
51  https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-

2021-2027-gadam 
52 https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-20212027-gadam 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10
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.gada .septe rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas So iālās aizsardzī as u  dar a tirgus 
politikas pa at ostād es .-2027. gadam.53 

.gada .aprīlī Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Kultūrpolitikas 
pa at ostād es . – .gada  Kultūr alsts .54 

.gada .aprīlī Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Sporta politikas 
pa at ostād es .- .gada .55 

.gada .augustā Valsts sekretāru sa āks ē tika izskatīts pa at ostādņu projekts Jau at es 
politikas pa at ostād es .- .gada .56 

UZDEVUMI 

• P-2-1: Pir sskolas izglītī as iestāžu teritoriju la iekārtoša a, iestāžu ateriālteh iskās āzes 
ostipri āša a, ā ī u pro esa odroši āša a ar k alitatī as izglītī as īste oša ai 
epie ieša ajie  ā ī u līdzekļie  u  aprīkoju u 

• P-2-2: Nodroši āt augsti k alifi ētu pedagoģisko u  at alsta perso ālu ispārējās izglītī as 
iestādēs 

• P-2-3: Orga izēt at alsta u  i for ējošos pasāku us, lai iei teresētu skolē us u  jau iešus 
eidot karjeru Ve tspils pilsētā 

• P-2-4: Attīstīt izglītī as iestāžu i frastruktūru u  ateriālteh isko āzi, eidojot izglītī as iestādēs 
eselīgu u  higiē as prasī ā  u  ā ī u satura īste oša as ajadzī ā  at ilstošu ā ī u idi 

• P-2-5: Pil eidot ā ī u etodes izglītoja o i di iduālās attīstī as di a ikas o ērtēša ai ga  
dar a  ar tala tīgajie , ga  ēr ie  ar īpašā  ajadzī ā  

• P-2-6: Attīstīt ūsdie īgi aprīkotu, augstu izglītī as k alitāti odroši ošu i terešu izglītī as 
progra u piedā āju u 

• P-2- : Attīstīt ūsdie īgi aprīkotu, augstu izglītī as k alitāti odroši ošu i terešu izglītī u 
zi āt es u  i o ā iju jo ās 

• P-2-8: Sadar oties ar Ve tspils o ada paš aldī u izglītī as jo ā 

 

53  https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-

gadam  
54 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590  
55 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501607 
56 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524  

https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. 
RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ 
VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Bēr u skaits ri dā uz 
pir sskolas izglītī as 
iestādē , cilv. 

39  

(01.10.2020) 
0 

Ve tspils Izglītī as 
pār alde 

2. Aplie ī u par pa atizglītī u 
saņē ušo īpats ars o isie  

. klašu audzēkņie , % 

97,7 

(2018./2019. 

m.g.) 

Vairāk ekā 98% 
Ve tspils Izglītī as 

pār alde 

3. Atestātu par ispārējo idējo 
izglītī u saņē ušo īpats ars o 

isie  . klašu 
audzēkņie , % 

99,5 

(2018./2019. 

m.g.) 

Vairāk ekā 99% 
Ve tspils Izglītī as 

pār alde 

4. Ce tralizēto eksā e u 
rezultātu lī e is 

Pārs iedz alsts 
idējo lī e i 

Pārs iedz alsts idējo 
lī e i 

Ve tspils Izglītī as 
pār alde 

5. Audzēkņu skaits, kas iesaistās 
Rī ī as progra as dar a  ar 
apdā i ātie  paš aldī as 
izglītī as iestāžu audzēkņie  
īste otajās akti itātēs 

2602 Vairāk ekā 2600 
Ve tspils Izglītī as 

pār alde 

6. Izglītoja o iesaiste u  
sas iegu i . pos a ā ī u 
priekš etu oli piādēs 

0,15 Vairāk ekā 0,15 
Ve tspils Izglītī as 

pār alde 

7. Iedzī otāju ērtēju s par 
izglītī as iestāžu uzturēša u 

80% Pozitī i – 80% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

8. 

Gaisa k alitāte iekštelpās 
pir sskolas izglītī as iestādēs 
u  skolās 

Ap ieri oša 

(2017.gada 

ja āris  

Laba 

(CO2 ko e trā ija - 

1000-1500 ppm, 

idējā s ērtā gaisa 
te peratūra telpās 

atbilst normai) 

Izglītī as pār alde 

9. Audzēkņu skaits, kas is az 
vienu ā ī u gadu 
ap eklējuši Rī ī as 
programmas datorprasmju 

apgu ei Ve tspils pilsētas 
ispārizglītojošajās skolās 

iet aros rīkotās odar ī as 

750 Vairāk ekā 900 VDC 
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NR. 

P.K. 
RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ 
VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

10. Pedagogu e u ā līdz  
gadie  īpats ars o kopējā 
pedagogu skaita ISCED 2.-

.lī e ī; % 

7% 12% 
Ve tspils Izglītī as 

pār alde 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [102] Ģi e es kā ērtī as stipri āša a sa iedrī ā … , pil eidojot jau iešu izglītoša u u  
ei i ot sa iedrī as i for ētī u par e āku pras ju, attie ī u pratī as, ģi e es u  laulī as 

te atiku u  paaudžu solidaritātes lo u tautas ilgtspējīgā izaugs ē … ; 

• [104] Pir sskolas izglītī as, ēr u aprūpes u  orga izēta rī ā laika pakalpoju u pieeja ī as 
uzla oša a, sek ējot ēr u ispusīgu attīstī u u  ģi e es u  dar a dzī es sa ie oša u; 

• [152] Pir sskolas izglītī as k alitātes odroši āša a isie  attie īgā e u a ēr ie , dar a 
ides u  i frastruktūras atjau oša a u  sakārtoša a; 

• [153] Jau ā ā ī u satura u  pieejas k alitatī a ie ieša a ispārējā izglītī ā u  ā ī u pieejas 
la ās prakses izplatīša a, īpaši ak e tējot uzņē ējspēju apgu i u  digitālās pras es, izglītī u 
ilgtspējīgai attīstī ai, kā arī ākot es pras ju ...  attīstī u u  apgu i, STEM/STEAM pras ju 
apguvi (… , ā ī u ides uzla oju us, tai skaitā ie iešot digitālus risi āju us, izglītī as pro esa 
i di idualizā iju u  tala tu attīstī as i i iatī as, k alitatī us u  ispusīgus i terešu izglītī as 
pasāku us tai skaitā skolas idē , efektī u karjeras izglītī u u  stipri ot skolas sadar ī u ar 

e ākie  u  itie  ūtiskie  sadar ī as part erie ; 

• [154] Iz ilu pedagogu sagata oša a, piesaiste, oturēša a u  efektī a profesio ālā pil eide, jo 
īpaši ak e tējot STEM ozaru pedagogu u  ā ī spēku piesaisti, oturēša u u  k alifikā ijas 
paaugsti āša u, kā arī pedagogu atalgoju a paaugsti āša a; 

• [155] Vispārējās izglītī as iestāžu ā ī u pro esa k alitātes paaugsti āša a, ie iešot izglītī as 
k alitātes o itori ga sistē u u  ieguldīju u ziņā piešķirot prioritāti ā ī u pro esa , kā arī 
efekti izējot skolu tīklu, tai skaitā oder izējot i frastruktūru, lai azi ātu ad i istrēša as u  
uzturēša as iz aksas t.sk. e ergoefekti itāte ; 

• [168] Sa iedrī as digitālo u  jau o teh oloģiju pras ju attīstī a, eidojot spe ifiskas progra as 
digitālo pras ju paaugsti āša ai u  sek ējot uzņē u u līdzdalī u to fi a sēša ā; 

• [179] Pre e tī i u  i ter e es pasāku i izglītī as pārtraukša as riska sa azi āša ai u  
pasāku i so iālai i tegrā ijai skolas, at alsta perso āla, e āku u  i stitū iju sa starpējā 
sadar ī a; so iālo dzī es pras ju attīstī a; at alsta perso āla piesaiste; i di idualizēts ā ī u 
at alsts; agrī ā izglītī as ajadzī u diag ostika; ela ēlīgā situā ijā o ākušu jau iešu at alsts ; 

• [180] I di iduālo u  i stitu io ālo at alsta pasāku u eidoša a u  odroši āša a so iāli 
ekonomiskiem riskiem un pārdarīša ai pakļautie  ēr ie  u  jau iešie  jau ajie  e ākie , 
studējošajie  o trū īgā  u  so iāli azāk aizsargātā  ģi e ē , reemigrantu un migrantu 
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ēr ie , s iedzot ateriālo stipe diju fo di, tra sporta, ēdi āša as, die esta ies ī as 
izde u u segša a  u  ita eida alodas apgu e, psiholoģiskā palīdzī a u. .  at alstu; 

• [181] Vides pielāgoša a izglītī as iestādēs, spe iālo ā ī u līdzekļu attīstī a u  odroši āša a u  
iti at alsta pasāku i ēr ie  u  jau iešie  ar i aliditāti u  spe iālā  ajadzī ā ; 

• [ ] So iālās atstu tī as riska  pakļauto ēr u u  jau iešu so iāli eko o iskie riski, spe iālās 
ajadzī as, ela ēlīgā situā ijā o ākuši jau ieši, u. . PMP riski  iesaistīša a ārpus for ālās 

izglītī as t. sk. i terešu izglītī as  pasāku os t.sk. skolas idē – kā ispārējā, tā profesio ālajā 
izglītī ā ; 

• [ ] Pre e tī i u  pastā īgi pasāku i isu eidu ardar ī as azi āša ai izglītī as iestādēs u  
at alsta pasāku i ēr ie  u  jau iešie , pedagogie , skolas perso āla  u  ģi e ē ; 

• [ ] Sa iedrī as, īpaši tās azaktī ās daļas, iesaistīša a kultūras, sporta u  fiziskajās, t.sk. aktī ā 
tūris a akti itātēs, piedā ājot u  īste ojot daudz eidīgas efor ālās izglītī as, kultūrpolitikas, 
sporta (t.sk. starptautiskus tautas sporta pasāku us  u  fizisko akti itāšu i i iatī as; 

• [ ] Sa iedrī as izglītoša a u  i for ēša a par fizisko akti itāšu iespējā , to ozī i eselī as 
ei i āša ā u  kultūras, sporta u  fizisko akti itāšu lo u perso ī as attīstī ā, veidojot 

sa iedrisko pasūtīju u dažādā  auditorijā , attīstot i liotēku pakalpoju us; 
• [ ] Valsts u  paš aldī u i stitū iju, izglītī as iestāžu, pri ātā sektora u  e alstisko orga izā iju 

sadar ī a koordi ētai sporta u  kultūras i frastruktūras t.sk. kultūras pie i ekļi, sakrālais 
a toju s  iz a toša ai u  aktī ā tūris a attīstī a iedzī otāju dzī es k alitātes uzla oša ai, 

īste ojot starpi stitu io ālus u  starpsektorālus kopprojektus u  akti itātes; 
• [ ] Kultūras a toju a, sporta tradī iju u  ērtī u sagla āša a u  odoša a āka ajā  

paaudzē , iesaistot iedzī otājus u  odroši ot jau āko IKT iz a toša u, lai pil ērtīgi iekļautos 
pasaules kultūras telpā u  sportā; 

• [ ] Kultūras u  sporta jo as pedagogu sagata oša a, spe iālistu u  profesio āļu kapa itātes 
stipri āša a, sadar ī ā ar Lat ijas augstskolā  izstrādājot izglītī as progra u saturu, 

odroši ot rī ā laika akti itātes profesio ālu pedagogu u  tre eru adī ā; 
• [406] Na io ālās ide titātes apziņas stipri āša a dažādā  iedzī otāju grupā , at alstot 

saliedējošu pasāku u īste oša u kultūras, alodas, teritoriālās, ēsturiskās at iņas, politiskās u  
kopīgās eko o ikas di e sijās; 

• [ ] Sa iedrī as pašorga izēša ās, sadar ī as u  līdzdar ī as pras ju u  iespēju paplaši āša a, 
jo īpaši attīstot jau iešu pilso isko izglītī u, iedzī otāju līdzdar ī u e alstiskajās orga izā ijās, 
arod iedrī ās u  rī prātīgajā dar ā, alsts NVO fo du; 

• [ ] Sa iedrī as izprat es par daudz eidī u kā resursu palieli āša a, stipri ot starpgrupu u  
starpkultūru ko u ikā ijas pras es u  saziņas i te sitāti, dažādī as adī u, kā arī diskri i ā ijas 

azi āša u; 
• [ ] Cil ēku edijpratī as stipri āša a for ālajā u  efor ālajā izglītī ā, sek ējot iltus ziņu 

u  dezi for ā ijas atpazīša u sa iedrī ā, kritisko do āša u. 
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P-3: IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES, PĒTNIECĪBAS UN BIZNESA 
SADARBĪBA, ZINĀTŅU IETILPĪGU UZŅĒMUMU 
ATTĪSTĪBA 

Zi āša u pār ese odroši a pielāgoša os iedzī otāju skaita sarukša ai, jo sadar ī as rezultātā iespēja s 
odroši āt ga  dar a ietas ietējo izglītī u iegu ušajie  iedzī otājie , ga  izstrādāt i o atī us 

risi āju us sa iedrisko pakalpoju u digitalizā ijai, efektī ākai resursu pār aldī ai, sa iedrī as iesaistei 
u. . Ik ie s o izstrādātajie  produktie  u  pakalpoju ie  ar kļūt pieprasīts ga  a io ālā, gan 

starptautiskā lī e ī. Vie s o sadar ī as ērķie  ar ūt palīdzēt radīt apstākļus, lai ietējie tala tīgie 
il ēki spētu realizēt sa us ērķus u  idejas u  attīstītu uzņē ējdar ī u Ve tspilī. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• VeA zi āt iskās dar ī as attīstī a 

• VeA u  izglītī as iestāžu sadar ī a 

• Moder a izglītī as i stitū iju i frastruktūra 

• VATP s iegto pakalpoju u u  resursu esa ī a 

• VSRC biedra statuss Eiropas radioastronomijas 

o ēroju u tīklā 

• Paš aldī as dar ī a uzņē ējdar ī as akti itāšu 
sek ēša ā 

VĀJĀS PUSES 

• Nepietieka s prakses ietu odroši āju s VeA 
un VT 

IESPĒJAS 

• VeA u  izglītī as iestāžu sadar ī a jau ā satura 
realizā ijā 

• Pieaugošs alsts fi a sēju a at alsts zi āt ei 
• IKT ozares attīstī a Ventspils pilsētā 

• Plašāka VSRC iesaiste Ve tspils attīstī ā 

• Fi a siālais at alsts a io ālajā lī e ī izglītī as 
iestāžu, zi āt es u  pēt ie ī as dar u eikša ai 

• Fi a siālais at alsts ES lī e ī izglītī as iestāžu 
dar ī as uzla oša ai 

• Uzņē u u u  izglītī as iestāžu sadar ī a 

DRAUDI 

• Nepietiekams fi a sēju s zi āt es attīstī ai 
• Doktora tūras stude tu skaita sa azi āša ās 

• Resursu pārdale par la u izglītī as u  zi āt es 
attīstī ai Rīgā 

• Zi āt es prestiža paze i āša ās alstī 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Plašāku pu lisko pakalpoju u pieeja ī u, augstāku k alitāti u  efekti itāti palīdz īste ot ērķtie īga 
sadar ī a, tai skaitā attīstī as e tru tīkloša ās ehā is i, i tegrēta pilsētu, to fu k io ālo ietek es 
zo u u  lauku kooperā ija, kopīgi ilgtspējīgas o ilitātes projekti u  pu liskā-pri ātā part erī a. Tādējādi 
pilsētu u  lauku telpas ijiedar ī a palīdz risi āt kā eko o iskās, tā so iālās u  apdzī otī as pro lē as. 
Iedzī otāji ar iz a tot airāk iespēju u  la āku pieeju pakalpoju ie  ik ie ā Lat ijas pilsētā u  o adā. 

Tāpat ik ie a pilsēta u  o ads dod ieguldīju u alsts attīstī as ērķu sas iegša ā. 
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[ ] Zi āša u sa iedrī a ir aktī a sa iedrī a. Mūsu alsti raksturo ar ie  pieaugoša il ēku pārstā ie ī a 
sadar ī as u  so iālo part eru orga izā ijās, u  plašs alsts at alsts e alstiskajā  orga izā ijā . 
Mūsdie u izglītī a piedā ā arī pilso iskai sa iedrī ai epie ieša ās līdzdalī as pras es u  spējas 
aizstā ēt sa as tiesiskās i tereses. 

[ ] IKT sas iegu i u  to plaša pieeja ī a ir katalizators pār aiņā  tautsai ie ī ā, alsts pār aldē u  
sa iedrī ā kopu ā. Zi āša u sa iedrī a, patei oties ērķtie īgai IKT risi āju u pielietoša ai, pār eido 
pastā ošos u  rada jau us pro esus, iz esa odeļus, paradu us u  kultūru isās tautsai ie ī as u  
dzī es sfērās. Digitālā tra sfor ā ija ir produkti itātes, eko o iskās izaugs es, i di īda u  sa iedrī as 
la klājī as atslēga. Zi āša u sa iedrī a e tikai izprot, adaptējas u  pil ērtīgi iz a to digitalizā ijas eļā 
pār eidoto jau o realitāti, et ir oti ēts, pras īgs u  ieds isapt erošas Lat ijas digitālās 
tra sfor ā ijas irzītājs. 

[ ] Virk e ieguldīju u u  tālredzīgu soļu ir pa ats tālejošā  iz aiņā  augstākajā izglītī ā. Tā ir prasī u 
paaugsti āša a ga  stude tie  u  pas iedzējie , ga  studiju progra u k alitātei. Pil ērtīga studiju 

ide spēj piesaistīt arī ozī īgu ār alstu ā ī spēku u  stude tu īpats aru. Augstākās izglītī as sistē a 
at alsta zi āt iskās iz ilī as ides eidoša os, kurā tiek īste ots i tegrētās zi āt es pri ips. Tas izpaužas 
kā isapt eroša starptautiska u  starp ozaru sadar ī a, aktī a i o ā iju radīša a u  Lat ijas Na io ālais 
attīstī as plā s .- . gada   zi āt iskajie  sas iegu ie  piesaistīts fi a sēju s. Zi āt iskā 
pēt ie ī a Lat ijā stipri a sa iedrī as ilgtspēju, eko o isko jaudu u  a io ālās ide titātes attīstī u. 
Starptautiskā sadar ī a u  iesaiste Eiropas zi āt es orisēs ir priekš osa īju s ākot es izaugs ei, 
piekļu ei jau ā  zi āša ā  u  resursie , kā arī radošo i dustriju uzplauku a .  

[ ] Zi āša u sa iedrī a rada ar ie  jau as zi āša as u  irzās o ze o iz aksu dar aspēka eko o ikas 
uz zi āša u ko er ializā ijā alstītu produkti itāti. Ieguldot zi āša u radīša ā, Lat ija eido u  piesaista 
gudru u  pieprasīju a  at ilstošu k alifi ētu dar aspēku u  dod ta  iespēju strādāt ūsdie īgās, so iāli 
at ildīgās dar a ietās. Produkti itāti paaugsti a jau as zi āša as u  teh oloģijas, plašas izglītī as 
iespējas u  i o ā iju at alsts, ieguldīju i il ēkkapitālā u  at alstoša i stitu io ālā ide, kas ļauj 
zi āša as pār ērst starptautiski ko kurētspējīgos produktos u  pakalpoju os ar augstāku pie ie oto 

ērtī u, eidojot uz eksportu ērstu oder u tautsai ie ī u. 

[ ] Lat ija ir starptautiski atpazīsta a e tikai ar tās agāto da as kapitālu. Laikā, kad irzī a uz 
kli at eitralitāti, aprites eko o iku, oglekļa azietilpīgu ražoša u u  aze isiju u  ulles e isiju 
tra sportu kļūst par alstu glo ālās ko kurētspējas ērauklu, ēs dažādās ozarēs apzi ā ies u  
iz a toja  kli ata pār aiņu radītās iespējas. Vides zi āt es atklāju i u  spēja radīt idei saudzīgas 
teh oloģijas ir zi āt isko i stitū iju u  gudru uzņē u u iespēja eidot zaļo izaugs i  un celt Latvijas 

ko kurētspēju. 

NAP 2021-  prioritātes Zi āša as u  pras es perso ī as u  alsts izaugs ei  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 

• Prioritārais ērķis: [ ] Zi oša, iekļaujoša u  radoša sa iedrī a efektī ā, i o atī ā u  ražīgā 
tautsai ie ī ā ; 

• RV Zi āt e sa iedrī as attīstī ai, tautsai ie ī as izaugs ei u  drošī ai  ar ērķi [129] 

Zi āt es iz ilī a sa iedrī as attīstī ai, tautsai ie ī as izaugs ei u  drošī ai ; 
• RV K alitatī a, pieeja a, iekļaujoša izglītī a  ar ērķi [ ] Izglītī as k alitāte uzņē ējdar ī ā 

u  dzī ē iz a toja u zi āša u u  pras ju iegu ei ik ie a  alsts iedzī otāja ; 
• RV Izglītī a eko o ikas izaugs ei . 

NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
virzie i u  ērķi: 
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• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 

• RV Produkti itāte, i o ā ija u  eksports  ar ērķi [ ] Uzņē u u izaugs e u  ko kurētspēja 
ir alstīta spējā uz zi āt es āzes radīt u  pārdot pieprasītus, zi āša u ietilpīgus produktus u  
pakalpoju us, iekļaujoties ar ie  augstākas pie ie otās ērtī as glo ālajās ķēdēs. Viedā 
spe ializā ija, i o ā ija, teh oloģiju attīstī a u  oder izā ija, kā arī ērķtie īgi ieguldīju i 
il ēkkapitālā ir pa ats produkti itātes kāpu a ; 

• RV Dar s u  ie āku i  ar ērķi [ ] Iespējas Lat ijas iedzī otājie  ar aktī u līdzdalī u 
iekļaujošā dar a tirgū strādāt at ilstoši sa ā  spējā  ūsdie īgās augstas k alitātes dar a ietās 
u  adek āti iesaistīties so iālās aizsardzī as sistē ā. Ar dar a ides k alitātē alstītu dar a dzī es 
ilgu a pieaugu u elt ie āku us i di īda lī e ī u  tautsai ie ī ā kopu ā. Ar ie āku u 
pieaugu u u  fi a šu pratī as elša u oti ēt iedzī otājus zi oši pār aldīt sa us fi a šu aktī us 
t. sk. sa azi ot parādu slogu u  attīstot produktī u uzkrāša u . Vei ot iepriekš i ēto, sek ēt 

katra Lat ijas iedzī otāja la klājī u ; 

• RV Kapitāls u  uzņē ējdar ī as ide  ar ērķi [ ] Tādas tiesiskās, ad i istratī ās u  fi a šu 
ides eidoša a, kura ei i a ko kurētspējīgas uzņē ējdar ī as attīstī u isā Lat ijas teritorijā. 

Pie ā īgi apzi ot u  efektī i iz a tojot a io ālo resursu u  iespēju pote iālu, odroši āt 
ār alstu kapitāla ieplūša u u  iz ietoša u Lat ijas tautsai ie ī ā, kā arī iedroši āt iekšze es 
kapitāla lielāku piesaisti uzņē ējdar ī as attīstī ā . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai. . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada .fe ruārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Na io ālās i dustriālās politikas 
pa at ostād es .-2027. gadam.57 

.gada .aprīlī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Zi āt es, teh oloģijas attīstī as u  i o ā ijas 
pa at ostād es .-2027. gadam.58 

 

57 https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
58  https://likumi.lv/ta/id/322468-par-zinatnes-tehnologijas-attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnem-20212027-

gadam 
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.gada .jū ijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Izglītī as attīstī as pa at ostād es .-

. gada  "Nākot es pras es ākot es sa iedrī ai".59 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.60 

UZDEVUMI 

• P-3-1: Dialoga eļā defi ēt Ve tspils pilsētas sa iedrī as u  eko o ikas tra sfor ā ijas 
prioritātes izglītī as, zi āt es, pēt ie ī as u  uzņē ēju sadar ī ai, lai iesaistītās i stitū ijas eiktu 

ērķtie īgākas dar ī as to attīstīša ai 
• P-3-2: Vei i āt uzņē ēju iesaisti izglītī as progra u attīstī ā isos izglītī as pos os, tādējādi 

odroši ot dar aspēka sagata oša u, kura pras es at ilst u  tiek pielāgotas saskaņā ar dar a 
tirgus iz aiņā  

• P-3-3: Rosi āt zi āt iskās i frastruktūras dar ī as iešāku sasaisti ar paš aldī as ērķie , VeA 
ā ī u progra ā  u  uzņē ējdar ī u 

• P-3- : Sek ēt zi āt es i frastruktūras u  pēt ie ī as rezultātu ko er ializā iju, lai paaugsti ātu 
VeA efekti itāti u  ko kurētspēju, kā arī ostipri ātu patstā ī u 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K.  RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. VeA fi a sēju s zi āt ei, 
milj. EUR 

4,3 Vairāk ekā 5 IZM 

2. Izdotās ā ī u ai 
zi āt iskās o ogrāfijas 
VeA 

6 Vairāk ekā 8 IZM 

3. Zi āt isko pu likā iju 
skaits uz  zi āt isko 
R&D  perso ālu PLE  VeA 

1,65 Vairāk ekā 2 IZM 

4. Nodar i āto skaits 
uzņē u os VATP 
Teh oloģiskajā parkā u  
Zi āt es u  i o ā iju 
e trā, cilv. 

345 Vairāk ekā 345 VATP, VDC 

 

59 https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
60 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
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NR. 

P.K.  RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

5. VeA uz taksā ijas gada 

eigā  oslēgto u  spēkā 
esošo sadar ī as līgu u 
skaits ar koledžā , 
teh iku ie , itā  
Lat ijas augstskolā , 
zi āt iskajie  i stitūtie  
u  uzņē u ie  

12: 

 ar koledžā  u  
tehnikumiem (no 

kuriem 7 ir prakses 

līgu i  u   ar 
Lat ijas augstskolā  

un zi āt iskajie  
i stitūtie . 

Vairāk ekā 16 VeA 

6. Aizstā ēto pro o ijas 
darbu skaits 7 gadu laika 

periodā VeA 

13 Vairāk ekā 12 VeA 

7. Jau o zi āt ieku skaits 
VeA, cilv. 

11 Vairāk ekā 15 VeA 

8. VeA autoru zi āt isko 
pu likā iju, tajā skaitā, 
kuras i deksētas 
starptautiskajās datu āzēs 
Web of Science un Scopus, 

skaits gadā 

97 Vairāk ekā 115 VeA 

9. Zi āt iskais R&D  
perso āls VeA pil a laika 
ekvivalents) 

66,01 Vairāk ekā 80 IZM 

 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI  

• [139] Pēt ie ī as il ēkresursu piesaiste u  kapa itātes elša a … , piesaistot ār alstu pēt iekus, 
jo īpaši diasporas profesorus u  jau os zi āt iekus, fi a sējot Lat ijas tala tu studijas la ākajās 
ār alstu u i ersitātēs u  paredzot osa īju us šādu ieguldīju u atde ei alsts attīstī ai, plašāk 
iesaistoties starptautiskajā sadar ī ā, īpaši īste ojot dar u pēt ie ī ā saistī ā ar prioritārajie  

irzie ie  zi āt ē u  Viedās spe ializā ijas stratēģijas ērķu sas iegša u; 

• [140] Trīs pīlāru fi a sēša as odeļa ar s iegu a u  i o ā ijas sti ulie  efektī a ie ieša a 
augstākajā izglītī ā u  zi āt ē, iz eidojot ozaru ilgter iņa stratēģiskajai attīstī ai epie ieša ās 

alsts pētīju u progra as u  tirgus orie tētās pēt ie ī as progra as pu liskā u  pri ātā 
sektora kopīga  P&A dar a , īpaši iedās spe ializā ijas stratēģijas jo ās; 

• [ ] Pēt ie ī as u  i o ā ijas i estī iju efektī a koordi ēša a u  pār aldī a, stipri ot P&A 
pār aldī as kapa itāti u  ko e trējot at alsta progra as ie ā ko pete tā i stitū ijā, 

azi ot irokrātiju P&A pār aldī ā, kā arī attīstot P&A pār aldī as ko pete i zi āt iskajās 
i stitū ijās; 
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• [ ] Valsts u  paš aldī u i stitū iju u  pu lisko perso u kapitālsa iedrī u P&A stratēģiskās 
plā oša as u  a alītiskās kapa itātes stipri āša a u  līderī a pētīju u u  i o ā iju pasūtīša ā 
u  ie ieša ā, jo īpaši alsts u  paš aldī u kapitālsa iedrī u ieguldīju s eksportspējīgu produktu 

ai pakalpoju u radīša ai u  ie ieša ai; 
• [143] Zi āt es iz ilī as stipri āša a sa iedrī as izai i āju u risi āša ai, attīstot u  koplietojot 

a io ālas ozī es pēt ie ī as i frastruktūru u  stratēģiski iesaistoties, tai skaitā iesaistot 
diasporas zi āt iekus, līdzfi a sēša a, pārfi a sēša a, papildi ošās dar ī as  Eiropas un 

pasaules pēt ie ī as u  i o ā iju i i iatī ās u  pasāku os, kas stipri a P&A sistē as 
ko kurētspēju u  starptautisko at ērtī u; 

• [144] Pu liskajā sektorā radīto zi āša u pār ese Lat ijas azajie  uzņē u ie , so iālajie  
uzņē u ie , sa iedriskajā  orga izā ijā  u  radošajā  i dustrijā , tai skaitā ei i ot at ērto 
datu āzu pieeja ī u u  iz a toša u; 

• [ ] Augstskolu kā i o ā ijas e tru pasaules lī eņa zi āša u radīša ai, pār esei u  gudrai 
izaugs ei stipri āša a, tai skaitā starptautiskajie  sta dartie  at ilstošu doktora tūras studiju 
īste oša a u  pu liskā sektora spe iālistu sagata oša a, uzla ojot saik i ar uzņē u ie  u  
dar a tirgu, ar fokusu uz zi āša u ietilpīgu produktu u  pakalpoju u radīša u, at alstot 
pēt ie ī ā alstītas studijas u  ā īša ās iz ilī u, oder izējot studiju idi, starptautisko 
sadar ī u u  i ter a io alizā iju, stipri ot a io āla ēroga reģio ālās u  ozaru zi āša u 
part erī as; 

• [ ] Moder as u  efektī as augstskolu pār aldī as īste oša a, stratēģisku lē u u pieņe ša ā 
vairāk iesaistot uzņē ēju orga izā ijas, stipri ot spe ializā iju u  iz ilī u, īste ojot studiju 
digitalizā iju, odroši ot izglītī as k alitātes o itori ga sistē as ie ieša u, stude t e trētas 
izglītī as pras ju iz eide u  pil eidoša a augstskolu ā ī spēkie , īpaši STEM/STEAM ozarēs, 
kā arī paaugsti ot ā ī spēku atalgoju u u  pa ākot augsti k alifi ētu ār alstu ā ī spēku 
lielāku īpats aru; 

• [ ] Profesio ālās izglītī as iestāžu kā ozaru iz ilī as u  i o ā ijas e tru stipri āša a, īpaši 
iedās spe ializā ijas jo ās, eidojot elastīgu ā ī u u  ozaru attīstī ai pielāgotu pieaugušo 

izglītī as piedā āju u, ei i ot starpi stitū iju u  starptautisko sadar ī u u  jau o teh oloģiju 
ie ieša u; 

• [ ] Profesio ālās izglītī as iestāžu u  koledžu prestiža elša a u  pieeja ī as palieli āša a, 
oder izējot ā ī u idi u  uzla ojot tās k alitāti, odroši ot uzņē ējspēju apgu i, izglītī as 

pro esa i di idualizā iju u  dar a idē alstītas ā ī as, paplaši ot so iālā at alsta progra as, 
tala tu attīstī as i i iatī as, kā arī īste ojot karjeras izglītī as at alsta u  stratēģiskās 
ko u ikā ijas pasāku us sadar ī ā ar ozarē ; 

• [ ] Sa iedrī as digitālo u  jau o teh oloģiju pras ju attīstī a, eidojot spe ifiskas progra as 
digitālo pras ju paaugsti āša ai u  sek ējot uzņē u u līdzdalī u to fi a sēša ā; 

• [ ] Viedās spe ializā ijas stratēģijas ie ieša a  spe ializā ijas jo ās: zi āša u ietilpīga 
ioeko o ika; io edi ī a, edi ī as teh oloģijas, iofar ā ija u  ioteh oloģijas; iedie 
ateriāli, teh oloģijas u  i že iersistē as; iedā e erģētika; i for ā ijas u  ko u ikā ijas 

teh oloģijas; 
• [200] Valsts, uzņē ēju u  zi āt es sadar ī as, zi āša u pār eses, jau u produktu u  

pakalpoju u attīstī as u  il ēkresursu piesaistes reģio os at alstīša a, ko e trējot pieeja o 
at alstu u  e ei i ot pri āto i estī iju aiz ietoša u; 

• [ ] Stratēģisku i o ā ijas part erī u u  ekosistē u attīstī as at alstīša a, t.sk. reģio ālo 
zi āša u part erī u attīstī ai u  dizai a i o ā ijai; 
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• [202] Fi a sēju a struktūras sa ala sēša a isā pēt ie ī as u  i o ā ijas iklā, sa ērojot 
pēt ie ī as u  i o ā ijas kapa itāti ar uzņē ējdar ī as ajadzī ā  jau u iespēju iz a toša ai 
u  tirgus attīstī ai; 

• [ ] Vidējas u  augstas pie ie otās ērtī as preču u  pakalpoju u eksporta palieli āša a, 
ietējo u  ār alstu i estī iju piesaistes zi āša u u  teh oloģiski ietilpīgai uzņē ējdar ī ai Lat ijā 

at alstīša a, t.sk. at alsts i estī ijā  ārpus Lat ijas u  sadar ī a ar diasporas uzņē ējie ; 
• [204] Digitālās tra sfor ā ijas digitalizā ija, auto atizā ija, ro otizā ija, ākslīgais i telekts 

u. .  sek ēša a uzņē ējdar ī ā, t.sk. apstrādes rūp ie ī ā 

• [ ] Produkti itāti paaugsti ošu dar ī u at alstīša a pri ātajā sektorā augsto teh oloģiju 
pielietoša ai arī ārpus RIS  ozarēs i dustrijas tra sfor ā ijai; 

• [ ] Dar aspēka ree igrā ijas u  k alifi ēta ār alstu dar aspēka u  tala tu piesaistes 
sek ēša a, epieļaujot dar a ietu k alitātes azi āša os; 

• [ ] Aktī ās dar a tirgus politikas attīstīša a ez dar a esošo, ezdar a riska  pakļauto u  
eko o iski eaktī o iedzī otāju akti izā ija, reģio ālās o ilitātes at alsta progra as  u  

ela ēlīgākā situā ijā esošo dar a tirgus dalī ieku t. sk. jau iešu, pir spe sijas e u ā esošo 
un personu ar invaliditāti  at alstīša a, ņe ot ērā i di īda u  reģio u spe ifiskās ajadzī as; 

• [ ] K alitatī u t. sk. drošu  dar a ietu iz eide u  uzturēša a, so iāli at ildīgas 
uzņē ējdar ī as sek ēša a u  at alsts so iālās uzņē ējdar ī as attīstī ai; 

• [ ] Vietējās u  ār alstu i estī ijas at alstošas ides attīstīša a t. sk. tiesu pro esu 
efekti izā ija, tiesas sprieša as k alitātes u  tieslietu sistē ā strādājošo zi āša u pil eide, 
alter atī u strīdu atrisi āša as iespēju popularizēša a iz esa idē, i telektuālā īpašu a tiesī u 
aizsardzī a, azāku a ak io āru tiesī u aizsardzī a, iz eklēša as k alitātes elša a  … , 

sadar ī as ar starptautiskajie  part erie  odroši āša a, sta ilas u  prog ozēja as odokļu 
politikas īste oša a, uzla ojot uzņē ējdar ī as idi Lat ijā. La as korporatī ās pār aldī as 
stipri āša a uzņē ējdar ī ā; 

• [ ] Uzņē ējdar ī as ides pārregulā ijas o ērša a, ērtējot Lat ijas ko kurētspēju reģio ā, 
pieņe ot lē u us par uzņē ējdar ī as regulā iju u  ātri reaģējot uz epie ieša ajā  
iz aiņā ; 

• [241] Ko kurētspējīga u  at ērta regulēju a odroši āša a ākot es teh oloģijā  t.sk. digitālo 
risi āju u ie ieša a i for ā ijas ap aiņā ga  starp pašie  uzņē ējie , ga  alsts u  
paš aldī as iestādē ; 

• [ ] Valsts pār aldes rī ī ā esošo datu saprātīga at ērša a, uzla ojot pri ātā sektora 
ko kurētspēju u  i o atī u produktu u  pakalpoju u izstrādi; 

• [ ] Uzņē ējdar ī u sek ējošas pu liskās i frastruktūras iz eide, alstoties uz teritoriju 
attīstī as plā oša as doku e tos oteikto teritoriju spe ializā iju u  aktuālo pri āto i estoru 
pieprasīju u, lai oti ētu reģio os eidot jau us produktus u  pakalpoju us, paaugsti āt 
produkti itāti, dažādot uzņē ējdar ī u, iz a tot i o ā ijas u  ko pete ču pār eses iespējas u  
piesaistīt k alifi ētu dar aspēku; 

• [333] Koordi ētas at alsta sistē as iz eidoša a i estī iju piesaistei u  uzņē ējdar ī as 
at alsta  reģio os u  reģio ālā izaugs es fo da reģio ālo projektu progra as  iz eide 

ērķtie īgie  ieguldīju ie ; 
• [ ] Plā oša as reģio u, paš aldī u u  itu teritorijas attīstī ā iesaistīto pušu kapa itātes, 

zi āša u u  ad i istratī o pro esu uzla oša a, lai palieli ātu paš aldī u sadar ī u u  spēju 
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odroši āt iedzī otāju o ilitāti, i estī ijā  la ēlīgu idi u  augstu paš aldī u s iegto 
pakalpoju u k alitāti u  iz aksu efekti itāti. 
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P- : VENTSPILS BRĪVOSTAS STIPRINĀŠANA UN AR 
OSTAS DARBĪBU SAISTĪTU UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBA 

Ve tspils rī osta, kā ie a o Lat ijas Spe iālajā  eko o iskajā  zo ā , ir Ve tspils pilsētas 
eko o iskās attīstī as stūrak e s. Tās teritorijā dar ojošies uzņē u i odroši a pilsētas iedzī otājus 
ar daudz eidīgā , la i ap aksātā  dar a ietā  u  piedā ā iņie  karjeras izaugs i ga  a io āla, ga  
starptautiska lī eņa uzņē u os. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Spe iālās eko o iskās zo as teritorija u  
Ventspils iekļauša ās TEN-T pa attīklā 

• Ostas teh iskie para etri pie ēra , 
dziļu s  ir ie i o la ākajie  Baltijas jūrā 

• Ve tspils osta ir eaizsalstoša 

• Sa ala sēta pilsētas eko o ika – 

tra sports u  apstrādes rūp ie ī a 

• Pieeja as rī as teritorijas 
uzņē ējdar ī as i frastruktūras attīstī ai 

• Ve tspils rī ostas ēsturiskais 
o ērtēju s starptautiskā ērogā 

VĀJĀS PUSES 

• Liela dista e starp kra as raša ās u  oieta ietā  
salīdzi āju ā ar ko kure tie  

• Da asgāzes i frastruktūras eesa ī a 

• Kravu apjo a kritu s Ve tspils ostā 

• Ve tspils rī ostas aldē a  pilsētas pārstā ie ī as, līdz 
ar to a  pārlie ī as, ka rī ostas aldes lē u i tiks 
pieņe ti e tspil ieku i teresēs 

• Sagrauts ie ots pilsētas eko o ikas ehā is s 

• Ve tas osta  – s ešs zī ols pasaulē 

• Ve tas osta  epietieka s pa atkapitāls 

• Komercba kas atturas o Ve tspils rī ostas pār aldes 
pārkreditēša as 

IESPĒJAS 

• Jau u kuģoša as lī iju at ērša a uz 
Ventspili 

• Jau u ražoša as uzņē u u ie ākša a 
rī ostā 

• Ventspils ostas i frastruktūras ilgtspējīga 
attīstīša a 

DRAUDI 

• Lielo ostu pār aldes odeļa refor a a io ālā lī e ī – 

pār eidoša a par kapitālsa iedrī ā  

• Ko kurējošo ostu attīstī a 

• Krie ijas Zie eļu-Rietu u federālā apga ala eko o iskās 
attīstī as ērķi, palieli ot paš āju kra u pārkrauša as 
apjo u paš āju ostās 

• ES fi a sēju a sa azi āša ās i frastruktūras attīstī as 
projektiem 

• Korup ijas riski Ve tspils ostā, ododot īpašu us 
apsai iekoša ā Ve tas osta  

• Pu liskās i frastruktūras iespēja a pri atizā ija 

• Zī ola Ve tspils osta  atpazīsta ī as zaudēša a pasaulē  
• Pilsētai epie ieša u rūp ie ī as ēku ū ie ī as 

at elša a 

• Valstiskā lī e ī ozī ēta pārkrauja o kra u eidu aiņa 
Ve tspils rī ostā, uz ko orāda A. K. Kariņa Valdī as 
deklarā ijā paredzētā ostu pār aldī as refor a 
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• Ārējā fi a sēju a at alsta i te sitātes ūtisks 
sa azi āju s,, ja pote iālais fi a sēju a saņē ējs ūs 

kapitālsa iedrī a Ve tas osta  

• Ve tspils ostas ko kurētspējas sa azi āša a, palieli ot 
ostas maksu 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Paš aldī u sadar ī as projekti u  tirgus epil ī u o ērša a līdzs aro reģio u eko o iku, kas 
pozitī i ietek ē alsts ilgtspējīgu attīstī u, tai skaitā, de ogrāfiskos rādītājus, ei i ot iedzī otāju 
ree igrā iju. …  Līdzs arotai Lat ijas attīstī ai ie līdz oderīgi ir ga  uzņē ējdar ī as u  jau u dar a 

ietu at alsta ehā is i, ga  at ieglota piekļu e dar a ietā , ga  oder a aze isiju tra sporta 
sistē a, kas kalpo iedzī otāju ilgtspējīgai o ilitātei … . 

[ ] Lat ija ir alsts, kur ik ie s ar īste ot sa as iespējas – … , ga  uzņē u i, saņe ot alsts at alstu 
u  preti ākša u, zi ot skaidrus oteiku us u  ie kāršas pro edūras sadar ī ai ar alsti. Sistē isko 
pār aiņu u  digitālo risi āju u iz a toša as rezultātā alsts pār alde isos lī eņos ir azāka, et la āk 
koordi ēta u  efektī āka. … . 

[ ] Zi āša u sa iedrī a rada ar ie  jau as zi āša as u  irzās o ze o iz aksu dar aspēka eko o ikas 
uz zi āša u ko er ializā ijā alstītu produkti itāti. Ieguldot zi āša u radīša ā, Lat ija eido u  piesaista 
gudru u  pieprasīju a  at ilstošu k alifi ētu dar aspēku u  dod ta  iespēju strādāt ūsdie īgās, so iāli 
at ildīgās dar a ietās. Produkti itāti paaugsti a jau as zi āša as u  teh oloģijas, plašas izglītī as 
iespējas u  i o ā iju at alsts, ieguldīju i il ēkkapitālā u  at alstoša i stitu io ālā ide, kas ļauj 
zi āša as pār ērst starptautiski ko kurētspējīgos produktos u  pakalpoju os ar augstāku pie ie oto 

ērtī u, eidojot uz eksportu ērstu oder u tautsai ie ību. 

[ ] Lat ija strādā gudrāk, e is airāk. Daudzi rutī as dar i ir auto atizēti, il ēki strādā jo ās, kur 
epie ieša as il ēka prāta u  aprūpes spējas. Eksportā izej ateriālu izstrādi apsteidz teh oloģiskās 

ko pete es, zi āša u ietilpīga ioeko o ika, io edi ī a u  iofar ā ija, iedie ateriāli u  
i že iersistē as, i for ā ijas u  ko u ikā ijas teh oloģijas, iedā e erģētika u  itas iedās 
spe ializā ijas ozares ar augstu izpētes u  attīstī as ieguldīju u īpats aru. Mērķtie īgi at alsta 
instrumenti uzņē u ie  u  zi āt iskajā  i stitū ijā  s iedz iespēju sas iegt aksi ālu kapa itāti sa ā 

ozarē starptautiskajā arē ā. 

[ ] Lat ija ir starptautiski atpazīsta a e tikai ar tās agāto da as kapitālu. Laikā, kad irzī a uz 
kli at eitralitāti, aprites eko o iku, oglekļa azietilpīgu ražoša u u  aze isiju u  ulles e isiju 
tra sportu kļūst par alstu glo ālās ko kurētspējas ērauklu, ēs dažādās ozarēs apzi ā ies u  
iz a toja  kli ata pār aiņu radītās iespējas. Vides zi āt es atklāju i u  spēja radīt idei saudzīgas 
teh oloģijas ir zi āt isko i stitū iju u  gudru uzņē u u iespēja eidot zaļo izaugs i  u  elt Lat ijas 
ko kurētspēju. 

NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 

• RV Produkti itāte, i o ā ija u  eksports  ar ērķi [ ] Uzņē u u izaugs e u  ko kurētspēja 

ir alstīta spējā uz zi āt es āzes radīt u  pārdot pieprasītus, zi āša u ietilpīgus produktus u  
pakalpoju us, iekļaujoties ar ie  augstākas pie ie otās ērtī as glo ālajās ķēdēs. Viedā 
spe ializā ija, i o ā ija, teh oloģiju attīstī a u  oder izā ija, kā arī ērķtie īgi ieguldīju i 
il ēkkapitālā ir pa ats produkti itātes kāpu a ; 
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• RV Kapitāls u  uzņē ējdar ī as ide  ar ērķi [ ] Tādas tiesiskās, ad i istratī ās u  fi a šu 
ides eidoša a, kura ei i a ko kurētspējīgas uzņē ējdar ī as attīstī u isā Lat ijas teritorijā. 

Pie ā īgi apzi ot u  efektī i iz a tojot a io ālo resursu u  iespēju pote iālu, odroši āt 
ār alstu kapitāla ieplūša u u  iz ietoša u Lat ijas tautsai ie ī ā, kā arī iedroši āt iekšze es 
kapitāla lielāku piesaisti uzņē ējdar ī as attīstī ā . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai . 

2020. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada . 

.gada .fe ruārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Na io ālās i dustriālās politikas 
pa at ostād es .-2027. gadam.61 

.gada .aprīlī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Zi āt es, teh oloģijas attīstī as u  i o ā ijas 
pa at ostād es .-2027. gadam. 

2021.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.62 

.gada .okto rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Tra sporta attīstī as pa at ostād es .-
2027. gadam.63 

MK 2020.gada .septe rī sēdē protokols Nr.  at ēla Valsts odokļu politikas pa at ostād es .-
. gada  izpildes ter iņu, pa atojot ar Co id-  i fek ijas izraisīto seku e oteiktī u alsts 

eko o iskajā izaugs ē.64 

UZDEVUMI 

• P-4-1: Iesaistīties a io āla lī eņa politikas saru ās ostu jautāju u risi āša ai u  iepriekš sek īgi 
pastā ējušā lielo ostu pār aldes odeļa sagla āša ai 

• P-4-2: Vei i āt tra zītpilsētas pārstruktūrizā iju, turpi ot pilsētas i dustrializā ijas attīstī u u  
odroši ot pie ie otās ērtī as elša u 

• P-4-3: Nodroši āt Ve tspils ostas pār aldī u at ilstoši Eiropas Jūras ostu orga izā ijas Ostu 
so iālās i tegrā ijas dar ī as kodeksa  

 

61 https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
62 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
63 https://likumi.lv/ta/id/327053-par-transporta-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam  
64 http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-02  

https://likumi.lv/ta/id/327053-par-transporta-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-02
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• P-4-4: Turpi āt Ve tspils rī ostā at ilstošo i frastruktūras apstākļu odroši āša u u  
uzņē ējdar ī as ei i āša u 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS65
 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Strādājošo skaits 
uzņē u os, kas atrodas 
VBP teritorijā, cilv. 

3679 (2018.g.) Vairāk nekā 4 000 VBP 

2. Uzņē u i, ka  Ve tspils 
rī ostas pār alde iz o ā 

ze i/ēkas 

114 Vairāk nekā 130 VBP 

3. Attīstī ai pieeja ā 
sauszemes teritorija, ha 

500 (2018.g.) Mazāk nekā 500 VBP 

4. Apgrozīju s 
uzņē u ie , kas atrodas 
VBP teritorijā, ilj. EUR 

464 (2018.g.) Mazāk nekā 500 VBP 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [203] Vidējas u  augstas pie ie otās ērtī as preču u  pakalpoju u eksporta palieli āša a, 
ietējo u  ār alstu i estī iju piesaistes zi āša u u  teh oloģiski ietilpīgai uzņē ējdar ī ai Lat ijā 

at alstīša a, t.sk. at alsts i estī ijā  ārpus Lat ijas u  sadar ī a ar diasporas uzņē ējie ; 
• [205]  eko o iski aktī o uzņē u u kopas o itorēša as sistē as izstrādāša a pre īzākai 

produkti itātes iz aiņu o ērtēša ai; 
• [206] Produkti itāti paaugsti ošu dar ī u at alstīša a pri ātajā sektorā augsto teh oloģiju 

pielietoša ai arī ārpus RIS  ozarēs i dustrijas tra sfor ā ijai; 
• [ ] Vietējās u  ār alstu i estī ijas at alstošas ides attīstīša a t.sk. tiesu pro esu efekti izā ija, 

tiesas sprieša as k alitātes u  tieslietu sistē ā strādājošo zi āša u pil eide, alter atī u strīdu 
atrisi āša as iespēju popularizēša a iz esa idē, i telektuālā īpašu a tiesī u aizsardzī a, 

azāku a ak io āru tiesī u aizsardzī a, iz eklēša as k alitātes elša a , pre e tī o pasāku u 
īste oša a oziedzīgi iegūtu fi a šu līdzekļu okļūša as alsts eko o ikā u  ē u eko o ikas 
iero ežoša ai, sadar ī as ar starptautiskajie  part erie  odroši āša a, sta ilas u  
prog ozēja as odokļu politikas īste oša a, uzla ojot uzņē ējdar ī as idi Lat ijā. La as 
korporatī ās pār aldī as stipri āša a uzņē ējdar ī ā; 

 

65 At ilstoši VBP prog ozei 
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• [ ] Uzņē ējdar ī as ides pārregulā ijas o ērša a, ērtējot Lat ijas ko kurētspēju reģio ā, 
pieņe ot lē u us par uzņē ējdar ī as regulā iju u  ātri reaģējot uz epie ieša ajā  
iz aiņā ; 

• [ ] Ko kurētspējīga u  at ērta regulēju a odroši āša a ākot es teh oloģijā  t.sk. digitālo 
risi āju u ie ieša a i for ā ijas ap aiņā ga  starp pašie  uzņē ējie , ga  alsts u  
paš aldī as iestādē ; 

• [ ] Ārējās eko o iskās politikas īste oša as t.sk. resursu  ko e trēša a skaidru ērķu 
sas iegša ai; 

• [332] Uzņē ējdar ī u sek ējošas pu liskās i frastruktūras iz eide, alstoties uz teritoriju 
attīstī as plā oša as doku e tos oteikto teritoriju spe ializā iju u  aktuālo pri āto i estoru 
pieprasīju u, lai oti ētu reģio os eidot jau us produktus u  pakalpoju us, paaugsti āt 
produkti itāti, dažādot uzņē ējdar ī u, iz a tot i o ā ijas u  ko pete ču pār eses iespējas u  
piesaistīt k alifi ētu dar aspēku; 

• [333] Koordi ētas at alsta sistē as iz eidoša a i estī iju piesaistei u  uzņē ējdar ī as 
at alsta  reģio os u  reģio ālā izaugs es fo da reģio ālo projektu progra as  iz eide 

ērķtie īgie  ieguldīju ie ; 
• [ ] Plā oša as reģio u, paš aldī u u  itu teritorijas attīstī ā iesaistīto pušu kapa itātes, 

zi āša u u  ad i istratī o pro esu uzla oša a, lai palieli ātu paš aldī u sadar ī u u  spēju 
odroši āt iedzī otāju o ilitāti, i estī ijā  la ēlīgu idi u  augstu paš aldī u s iegto 

pakalpoju u k alitāti u  iz aksu efekti itāti. 
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P- : IKT NOZARES ATTĪSTĪBA 

IKT ozare isā pasaulē ir kļu usi par ie u no visstraujāk augošākajā  u  isla āk ap aksātajā  

ozarē . IKT u  digitalizā ija ei i a pielāgoša os iedzī otāju skaita sa azi āša ās tendencei, jo 

ūsdie ās ar ie  pieaug attāli ātā dar a izplatī a, līdz ar to ar ie  airāk iedzī otāju praksē ar dzī ot 
attāli āti o lielpilsētā , to ēr saņe t augstus ie āku us u  sas iegt augstāku dzī es k alitāti. Nākot ē 
IKT risi āju i palīdzēs odroši āt gados e āko iedzī otāju ajadzī u ap ieri āša u u  attīstīt edi ī as 
jo u, odroši ot pre e tī as dar ī as, sa lai īgu diag ostiku u  sli ieku patstā ī u. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Biznesa inkubators, VATP, t.sk. VBAC, Ventspils 

Digitālais e trs, u. . paš aldī as odroši ātais 

atbalsts 

• Me ora ds starp paš aldī u u  lielākajie  IKT 
uzņē u ie  u  orga izā ijā  

• Sa iedrī ai at ērtas IT ozares studiju iespējas 
dažādos lī eņos 

• Sek īga ES fi a sēju a piesaiste IKT jo ā u  
paš aldī as at alsts IKT uzņē u ie  telpu īrei 
iz aksu segša ai % ap ērā 

• U ikāla zi āt iskā i frastruktūra 

• Lielo teh oloģisko uzņē u u sadar ī as 
progra as Na io ālā, Baltijas u  Zie eļeiropas 
reģio ā 

• Izstrādāta Ve tspils IKT ozares attīstī as 
stratēģija 

• Paš aldī as stipe dija VeA stude tie  par iz ilī u 
elektro ikā u  IKT jo ā 

VĀJĀS PUSES 

• Nepietieka s dzī oja ais fo ds  
• Nepietieka s IKT ozarei epie ieša o 

il ēkresursu odroši āju s 

• IT jo as a sol e tie  epietieka a praktiskā 
pieredze studiju laikā 

IESPĒJAS 

• Fi a siālais at alsts a io ālajā lī e ī digitālās 
eko o ikas attīstī ā 

• Fi a siālais at alsts ES lī e ī i ku atoru attīstī ai 
u  il ēkresursu izglītoša ai 

• Plašāka augstākās izglītī as i ter a io alizā ija 

• Plašāka sadar ī as progra u eidoša a Eiropā 
dažādos lī eņos u  irzie os 

• Pilsētas ārketi ga kapitāls Ve tspils 
atpazīsta ī as u  reputā ijas sek ēša ai IKT 
jo ā 

• E-pakalpoju u lietotāju skaita pieaugu s 

DRAUDI 

• Nela ēlīgas de ogrāfiskās situā ijas te de es 
u  il ēkresursu e igrā ija uz itā  alstī  

• Mērķtie īga ES attīstītāko alstu politika 
il ēkresursu piesaistē o Baltijas alstī  

• Pilsētai epie ieša u rūp ie ī as ēku ū ie ī as 
at elša a 
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• Iespēja s ES struktūrfo du, alsts udžeta u  itu 
fi a šu i stru e tu fi a sēju s digitālās 
tra sfor ā ijas akti itātē  

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[19] (…) Līdzs arotai Lat ijas attīstī ai ie līdz oderīgi ir ga  uzņē ējdar ī as u  jau u dar a ietu 
at alsta ehā is i, ga  at ieglota piekļu e dar a ietā , ga  oder a aze isiju tra sporta sistē a, 
kas kalpo iedzī otāju ilgtspējīgai o ilitātei, ga  k alitatī s, drošs u  e ergoefektī s ājoklis teritorijās ar 
augošu uzņē ējdar ī u u  odar i ātī as iespējā . 

[ ] Lat ija ir alsts, kur ik ie s ar īste ot sa as iespējas – … , ga  uzņē u i, saņe ot alsts at alstu 

u  preti ākša u, zi ot skaidrus oteiku us u  ie kāršas pro edūras sadar ī ai ar alsti. Sistē isko 
pār aiņu u  digitālo risi āju u iz a toša as rezultātā alsts pār alde isos lī eņos ir azāka, et la āk 
koordi ēta u  efektī āka. … . 

[26] IKT sas iegu i u  to plaša pieeja ī a ir katalizators pār aiņā  tautsai ie ī ā, alsts pār aldē u  
sa iedrī ā kopu ā. Zi āša u sa iedrī a, patei oties ērķtie īgai IKT risi āju u pielietoša ai, pār eido 
pastā ošos u  rada jau us pro esus, iz esa odeļus, paradu us u  kultūru isās tautsai ie ī as u  
dzī es sfērās. Digitālā tra sfor ā ija ir produkti itātes, eko o iskās izaugs es, i di īda u  sa iedrī as 
la klājī as atslēga. Zi āša u sa iedrī a e tikai izprot, adaptējas u  pil ērtīgi iz a to digitalizā ijas eļā 
pār eidoto jau o realitāti, et ir oti ēts, pras īgs u  ieds isapt erošas Lat ijas digitālās 
tra sfor ā ijas irzītājs. 

[ ] Zi āša u sa iedrī a rada ar ie  jau as zi āša as u  irzās o ze o iz aksu dar aspēka eko o ikas 
uz zi āša u ko er ializā ijā alstītu produkti itāti. Ieguldot zi āša u radīša ā, Lat ija eido u  piesaista 
gudru u  pieprasīju a  at ilstošu k alifi ētu dar aspēku u  dod ta  iespēju strādāt ūsdie īgās, so iāli 
at ildīgās dar a ietās. Produkti itāti paaugsti a jau as zi āša as u  teh oloģijas, plašas izglītī as 
iespējas u  i o ā iju at alsts, ieguldīju i il ēkkapitālā u  at alstoša i stitu io ālā ide, kas ļauj 
zi āša as pār ērst starptautiski ko kurētspējīgos produktos u  pakalpoju os ar augstāku pie ie oto 

ērtī u, eidojot uz eksportu ērstu oder u tautsai ie ī u. 

[ ] Lat ija strādā gudrāk, e is airāk. Daudzi rutī as dar i ir auto atizēti, il ēki strādā jo ās, kur 
epie ieša as il ēka prāta u  aprūpes spējas. Eksportā izej ateriālu izstrādi apsteidz teh oloģiskās 

kompeten es, zi āša u ietilpīga ioeko o ika, io edi ī a u  iofar ā ija, iedie ateriāli u  
i že iersistē as, i for ā ijas u  ko u ikā ijas teh oloģijas, iedā e erģētika u  itas iedās 
spe ializā ijas ozares ar augstu izpētes u  attīstī as ieguldīju u īpats aru. Mērķtie īgi at alsta 
i stru e ti uzņē u ie  u  zi āt iskajā  i stitū ijā  s iedz iespēju sas iegt aksi ālu kapa itāti sa ā 

ozarē starptautiskajā arē ā. 

[ ] Lat ija ir starptautiski atpazīsta a e tikai ar tās agāto da as kapitālu. Laikā, kad irzība uz 

kli at eitralitāti, aprites eko o iku, oglekļa azietilpīgu ražoša u u  aze isiju u  ulles e isiju 
tra sportu kļūst par alstu glo ālās ko kurētspējas ērauklu, ēs dažādās ozarēs apzi ā ies u  
iz a toja  kli ata pār aiņu radītās iespējas. Vides zi āt es atklāju i u  spēja radīt idei saudzīgas 
teh oloģijas ir zi āt isko i stitū iju u  gudru uzņē u u iespēja eidot zaļo izaugs i  u  elt Lat ijas 
ko kurētspēju. 

NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 
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• RV Produkti itāte, i o ā ija u  eksports  ar ērķi [ ] Uzņē u u izaugs e u  ko kurētspēja 
ir alstīta spējā uz zi āt es āzes radīt u  pārdot pieprasītus, zi āša u ietilpīgus produktus u  
pakalpoju us, iekļaujoties ar ie  augstākas pie ie otās ērtī as glo ālajās ķēdēs. Viedā 
spe ializā ija, i o ā ija, teh oloģiju attīstī a u  oder izā ija, kā arī ērķtie īgi ieguldīju i 
il ēkkapitālā ir pa ats produkti itātes kāpu a ; 

• RV Dar s u  ie āku i  ar ērķi [ ] Iespējas Lat ijas iedzī otājie  ar aktī u līdzdalī u 
iekļaujošā dar a tirgū strādāt at ilstoši sa ā  spējā  ūsdie īgās augstas k alitātes dar a ietās 
u  adek āti iesaistīties so iālās aizsardzī as sistē ā. Ar dar a ides k alitātē alstītu dar a dzī es 
ilgu a pieaugu u elt ie āku us i di īda lī e ī u  tautsai ie ī ā kopu ā. Ar ie āku u 

pieaugu u u  fi a šu pratī as elša u oti ēt iedzī otājus zi oši pār aldīt sa us fi a šu aktī us 
t.sk. sa azi ot parādu slogu u  attīstot produktī u uzkrāša u . Vei ot iepriekš i ēto, sek ēt 

katra Lat ijas iedzī otāja la klājī u ; 

• RV Kapitāls u  uzņē ējdar ī as ide  ar ērķi [ ] Tādas tiesiskās, ad i istratī ās u  fi a šu 
ides eidoša a, kura ei i a ko kurētspējīgas uzņē ējdar ī as attīstī u isā Lat ijas teritorijā. 

Pie ā īgi apzi ot u  efektī i iz a tojot a io ālo resursu u  iespēju pote iālu, odroši āt 
ār alstu kapitāla ieplūša u u  iz ietoša u Lat ijas tautsai ie ī ā, kā arī iedroši āt iekšze es 
kapitāla lielāku piesaisti uzņē ējdar ī as attīstī ā . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Teh oloģiskā ide u  pakalpoju i  ar ērķie  [ ] Eiropas Sa ie ī as sa ie oja ī as 
ērķie  at ilstoša platjoslas elektro isko sakaru i frastruktūra. [ ] Digitalizējot tra sfor ēta 

pu liskā pār alde, ra io āli pār aldīta orga izatoriskā u  teh oloģiskā ekosistē a, kas ir iekšēji 
i tegrēta u  ārēji at ērta kopīgas ērtī as radīša ai, i o ā ijā  u  lietotājorie tētai pieejai 
pu lisko pakalpoju u s iegša ā fiziskajā u  digitālajā idē ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada .fe ruārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Na io ālās i dustriālās politikas 
pa at ostād es .-2027. gadam.66 

.gada .aprīlī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Zi āt es, teh oloģijas attīstī as u  i o ā ijas 
pa at ostād es .-2027. gadam.67 

 

66 https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
67  https://likumi.lv/ta/id/322468-par-zinatnes-tehnologijas-attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnem-20212027-

gadam 
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.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.68 

MK .gada .septe rī sēdē protokols Nr.  at ēla Valsts odokļu politikas pa at ostād es .-
. gada  izpildes ter iņu, pa atojot ar Co id-  i fek ijas izraisīto seku e oteiktī u alsts 

eko o iskajā izaugs ē.69 

.gada . o e rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri āts Elektro isko sakaru ozares attīstī as plā s 
2021.-2027. gadam.70 

UZDEVUMI 

• P-5-1: Turpi āt sekot līdzi IKT uzņē u u ajadzī ā  u  to iz aiņā , s iedzot attie īgo at alstu 
dažādu progra u iet aros u  plā ojot ozares attīstī u arī turp āk 

• P-5-2: Vei i āt IKT uzņē u u sadar ī u ar itie  ko ersa tie  u  paš aldī as iestādē , lai 

radītu ar ie  jau us digitālo pakalpoju u u  produktu eidus 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Strādājošo skaits IKT 
ozarē, cilv. 

545 Vairāk ekā 800 Lursoft 

2. Uzņē u u apgrozīju s 
IKT ozarē Ve tspilī, 
milj. EUR 

16 Vairāk ekā 20 Lursoft 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [199] Viedās spe ializā ijas stratēģijas ie ieša a  spe ializā ijas jo ās: zi āša u ietilpīga 
ioeko o ika; io edi ī a, edi ī as teh oloģijas, iofar ā ija u  ioteh oloģijas; iedie 
ateriāli, teh oloģijas u  i že iersistē as; iedā e erģētika; i for ā ijas u  ko u ikā ijas 

teh oloģijas; 

• [204] Digitālās tra sfor ā ijas digitalizā ija, auto atizā ija, ro otizā ija, ākslīgais i telekts 
u. .  sek ēša a uzņē ējdar ī ā, t.sk. apstrādes rūp ie ī ā; 

• [ ] Produkti itāti paaugsti ošu dar ī u at alstīša a pri ātajā sektorā augsto teh oloģiju 
pielietoša ai arī ārpus RIS  ozarēs i dustrijas tra sfor ā ijai; 

 

68 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
69 http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-02  
70 https://likumi.lv/ta/id/327586-par-elektronisko-sakaru-nozares-attistibas-planu-2021-2027-gadam  

http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-02
https://likumi.lv/ta/id/327586-par-elektronisko-sakaru-nozares-attistibas-planu-2021-2027-gadam
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• [ ] Dar aspēka ree igrā ijas u  k alifi ēta ār alstu dar aspēka u  tala tu piesaistes 
sek ēša a, epieļaujot dar a ietu k alitātes azi āša os; 

• [ ] Aktī ās dar a tirgus politikas attīstīša a ez dar a esošo, ezdar a riska  pakļauto u  
eko o iski eaktī o iedzī otāju akti izā ija, reģio ālās o ilitātes at alsta progra as  u  

ela ēlīgākā situā ijā esošo dar a tirgus dalī ieku t.sk. jau iešu, pir spe sijas e u ā esošo 
u  perso u ar i aliditāti  at alstīša a, ņe ot ērā i di īda u  reģio u spe ifiskās ajadzī as; 

• [241] Ko kurētspējīga u  at ērta regulēju a odroši āša a ākot es teh oloģijā  t.sk. digitālo 
risi āju u ie ieša a i for ā ijas ap aiņā ga  starp pašie  uzņē ējie , ga  alsts u  
paš aldī as iestādē ; 

• [ ] Valsts pār aldes rī ī ā esošo datu saprātīga at ērša a, uzla ojot pri ātā sektora 
ko kurētspēju u  i o atī u produktu u  pakalpoju u izstrādi; 

• [316] Mūsdie u teh oloģiju u  ra io ālas, resursu efektī as, lietotājorie tētas u  at ērtas 
pār aldī as ie ieša a, lai k alitatī i odroši ātu pu liskos pakalpoju us, ie ērojot pri āri 
digitāls , proaktī as pakalpoju u s iegša as u  ie reizes pri ipu, t.sk. pārro ežu, kā arī eiktu 

alsts pār aldes u  paš aldī u IKT i frastruktūras u  at alsta pro esu opti izā iju u  
e tralizā iju; 

• [317] Fiziskās u  digitālās ides pieeja ī as u  piekļūsta ī as palieli āša a alsts u  paš aldī u 
i frastruktūrā, kā arī digitālo risi āju u iz a toša as ei i āša a, paaugsti ot iedzī otāju 
digitālās pras es, pil eidojot elektro iskās ide tifikā ijas u  drošas elektro iskās parakstīša ās 
sistē u u  odroši ot ides pieeja ī u k alitatī ai pakalpoju u s iegša ai; 

• [ ] Uzņē ējdar ī u sek ējošas pu liskās i frastruktūras izveide, balstoties uz teritoriju 

attīstī as plā oša as doku e tos oteikto teritoriju spe ializā iju u  aktuālo pri āto i estoru 
pieprasīju u, lai oti ētu reģio os eidot jau us produktus u  pakalpoju us, paaugsti āt 
produkti itāti, dažādot uzņē ējdar ī u, iz a tot i o ā ijas u  ko pete ču pār eses iespējas u  
piesaistīt k alifi ētu dar aspēku; 

• [ ] Koordi ētas at alsta sistē as iz eidoša a i estī iju piesaistei u  uzņē ējdar ī as 
at alsta  reģio os u  reģio ālā izaugs es fo da reģio ālo projektu programmas) izveide 

ērķtie īgie  ieguldīju ie . 
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P-6: UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA PILSĒTĀ 

At ilstoši ANO irs ērķie , i frastruktūra, ilgtspējīga i dustrializā ija u  i o ā ijas ir pa atā eiks īgai 
eko o ikas attīstī ai. Uzņē u u piesaiste u  attīstī a ir ozī īgs iedzī otāju skaita sa azi āša ās 
Pretoša ās  stratēģijas ele e ts, kas ei i a dar a ietu pieeja ī u u  ie āku u palieli āša os. To ēr 

teritorijas, kur iedzī otāju skaits turpi a sa azi āties, ēdz ūt epie il īgas uzņē u u īpaš iekiem un 

i estorie . Tāpē  ļoti s arīgi augstā k alitātē odroši āt itus aspektus, pie ēra , dar aspēka 
pieeja ī u u  pras ju pie ērotī u. 

Tāpat s arīga attīstīt azo iz esu, ko dē ē par eko o ikas ugurkaulu. Tā priekšro ī as ir elastī a uz 
dažādā  apkārtesošā  iz aiņā . Ve tspils pilsētas paš aldī a turpi ās at alsta akti itātes, lai sek ētu 

azā u  ikro iz esa attīstī u pilsētā, lai palieli ātu iedzī otāju akti itāti uzņē ējdar ī ā u  attīstītu 
iedzī otāju uzņē ējspējas jau agrā e u ā. Liela daļa k alifi ētu spe iālistu ēdz iz ēlēties dar u tieši 
šādā for ātā e is dar u kādā lielā uzņē u ā, tāpē  stratēģiski s arīgi ir odroši āt šādie  il ēkie  

epie ieša o at alsta idi. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Ve tspils ir Lat ijas ērogā ozī īgs rūp ie ī as 

centrs 

• Ve tspils rī osta ir spe iālās eko o iskās zo as 
teritorija ar izciliem ostas parametriem, augstu 

starptautisko o ērtēju u  
• Pieeja as rī as teritorijas uzņē ējdar ī as 

i frastruktūras attīstī ai 
• Paš aldī as dar ī a uzņē ējdar ī as akti itāšu 

sek ēša ā 

• Ventspils BAC, biznesa inkubatora un citu atbalsta 

i stitū iju dar ī a 

• Ve tspils ir ulti odāls tra sporta ezgls  
• Pilsētā pieeja s plašs izglītī as klāsts, kas ei i a 

uzņē ējdar ī ai epie ieša o il ēkresursu 
sagata oša u 

• Ve tspils atzīta par i estī ijā  draudzīgāko 
paš aldī u I estī ijā  draudzīgāko 
paš aldī u  i deksā 

• Eko o iski aktī o statistikas ie ī u skaita 
pieaugums 

 

VĀJĀS PUSES 

• Nepietieka s daudzu s i dustriālo ēku, ko 
iz a tot ražoša ai 

• Regulāro u ifi ētās kra as lī iju iero ežotais 
skaits 

• K alifi ēta dar aspēka trūku s 

• Nepietieka s dzī oja ais fo ds spe iālistu 
piesaistei 

• Na  pieeja as pie ērotas telpas un 

i frastruktūra azajie  ražotājie  

• Pilsētas iedzī otāju iedoklis, ka situā ija 
uzņē ējdar ī as ei i āša ā paslikti ājusies 

• Da asgāzes i frastruktūras eesa ī a 

• Ve tspils rī ostas pār aldes sadar ī as trūku s 
ar paš aldī u pilsētas attīstī as jautāju u 
risi āša ā 

• Ze u iedzī otāju, t.sk. stude tu, akti itāte 
uzņē u u di i āša ā 

• Nepietiekams biznesa atbalsta instrumentu 

daudzu s, kas ērsts tieši uz azo u  ikro 
uzņē u u attīstī u 

• Nepietieka s alsts at alsts so iālajie  
uzņē u ie  

 

IESPĒJAS 

• Jau u ražoša as uzņē u u ie ākša a rī ostā 

DRAUDI 
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• IKT ozares attīstī a pilsētā 

• Si erģiju radīša a starp ražoša as uzņē u ie  
u  IKT ozares uzņē u ie , oder izējot 
ražoša as uzņē u u dar a idi u  iekārtas 

• Ciešākā ražoša as uzņē u u sadar ī a ar 
izglītī as iestādē  epie ieša ā dar aspēka 
sagata oša ai 

• Poli e triska alsts attīstī a 

• Iespēja s fi a siālais at alsts a io ālajā lī e ī 
azo u  ikro uzņē u u, t.sk. so iālo 

uzņē u u, attīstī ai 
• Iespēja s fi a siālais at alsts Eiropas Sa ie ī as 

lī e ī azo u  ikro uzņē u u, t.sk. so iālo 
uzņē u u, attīstī ai 

• Radošo i dustriju dar ī as attīstī a 

• Kādas o Ve tspils ispārējās izglītī as iestādes 
spe ializēša ās ko er dar ī ā 

• I dustriālo rajo u attīstīša a Ve tspils pilsētā, 
Ve tspils pilsētas paš aldī as teritorijā 

• Mo o e triska uz Rīgas reģio u ērsta alsts 
attīstī a 

• Neefektī i pasāku i dar a ražīgu a elša ai 
Latvijā 

• Nepietiekami valsts atbalsta instrumenti 

dzī oja ā fo da attīstī ai reģio os 

• Sa starpējās pilsētu ko kure es saasi āša ās 

• Ģeopolitiskās situā ija, kas ar ela ēlīgi 
ietek ēt Lat ijas kā atraša ās ietas starptautisko 
ko kurētspēju 

• VARAM piedā āta ad i istratī i teritoriālā 
reforma 

• Negatī ās de ogrāfiskās te de es un 

il ēkresursu e igrā ija uz itā  alstī  

• Elektroe erģijas e as ir eko kurētspējīgas 
investoru piesaistei 

• VBP eturpi ās i dustrializā ijas attīstī u rī ostas 
teritorijā 

• Nepietieka s alsts at alsts rūp ie ī as ēku 
ū ie ī ai  

• Iero ežoju i īrusa izplatī as iero ežoša ai 
• Pote iālo i estoru atteikša ās dar oties pilsētā 

Ve tspils ostas eskaidras ākot es dēļ 
• Ārējā fi a sēju a at alsta i te sitātes ūtisks 

sa azi āju s, ja pote iālais fi a sēju a 
saņē ējs ūs kapitālsa iedrī a Ve tas osta  

• Nepietieka s pieprasīju s pē  azo u  ikro 
uzņē u u pakalpoju ie  u  produktiem 

• Nesta ila odokļu sistē a 

• Nesta ila uzņē ējdar ī u ietek ējošā alsts 
politika 

• Ve tspils rī ostas pār aldes atteikša ās no 

i dustriālās ēkas ū ie ī as 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Paš aldī u sadar ī as projekti u  tirgus epil ī u o ērša a līdzs aro reģio u eko o iku, kas 
pozitī i ietek ē alsts ilgtspējīgu attīstī u, tai skaitā, de ogrāfiskos rādītājus, ei i ot iedzī otāju 
ree igrā iju. …  Līdzs arotai Lat ijas attīstī ai ie līdz oderīgi ir ga  uzņē ējdar ī as u  jau u darba 

ietu at alsta ehā is i, ga  at ieglota piekļu e dar a ietā , ga  oder a aze isiju tra sporta 
sistē a, kas kalpo iedzī otāju ilgtspējīgai o ilitātei, ga  k alitatī s, drošs u  e ergoefektī s ājoklis 
teritorijās ar augošu uzņē ējdar ī u u  odar i ātī as iespējā . 

[ ] Lat ija ir alsts, kur ik ie s ar īste ot sa as iespējas – ga  iedzī otāji, saņe ot ērtus pakalpoju us 
u  tais īgas so iālās gara tijas, ga  uzņē u i, saņe ot alsts at alstu u  preti ākša u, zi ot skaidrus 

oteiku us u  ie kāršas pro edūras sadar ī ai ar alsti. Sistē isko pār aiņu u  digitālo risi āju u 
iz a toša as rezultātā alsts pār alde isos lī eņos ir azāka, et la āk koordi ēta u  efektī āka. … . 
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[ ] Zi āša u sa iedrī a rada ar ie  jau as zi āša as u  irzās o ze o iz aksu dar aspēka eko o ikas 
uz zi āša u ko er ializā ijā alstītu produkti itāti. Ieguldot zi āša u radīša ā, Lat ija eido u  piesaista 
gudru u  pieprasīju a  at ilstošu k alifi ētu dar aspēku u  dod ta  iespēju strādāt ūsdie īgās, so iāli 
at ildīgās dar a ietās. Produkti itāti paaugsti a jau as zi āša as u  teh oloģijas, plašas izglītī as 
iespējas u  i o ā iju at alsts, ieguldīju i il ēkkapitālā u  at alstoša i stitu io ālā ide, kas ļauj 
zi āša as pār ērst starptautiski ko kurētspējīgos produktos u  pakalpoju os ar augstāku pie ie oto 

ērtī u, eidojot uz eksportu ērstu oder u tautsai ie ī u. 

[ ] Lat ija strādā gudrāk, e is airāk. Daudzi rutī as dar i ir auto atizēti, il ēki strādā jo ās, kur 
epie ieša as il ēka prāta u  aprūpes spējas. Eksportā izej ateriālu izstrādi apsteidz teh oloģiskās 

ko pete es, zi āša u ietilpīga ioeko o ika, io edi ī a u  iofar ā ija, iedie ateriāli u  
i že iersistē as, i for ā ijas u  ko u ikā ijas teh oloģijas, iedā e erģētika u  itas iedās 
spe ializā ijas ozares ar augstu izpētes u  attīstī as ieguldīju u īpats aru. Mērķtie īgi at alsta 
i stru e ti uzņē u ie  u  zi āt iskajā  i stitū ijā  s iedz iespēju sas iegt aksi ālu kapa itāti sa ā 

ozarē starptautiskajā arē ā. 

[ ] Lat ijas ze es ilgtspēju odroši a tālejoša ražoša as u  patēriņa odeļu, sa iedrī as rī ī as u  
do āša as aiņa. To rada ga  iedzī otāju, ga  uzņē ēju, ga  pār aldes paradu u pārskatīša a – 

pieņe ot lē u us u  rīkojoties at ildīgi, radot azāk atkritu u u  sa azi ot e isijas, ražojot ar videi 

draudzīgā  teh oloģijā  u  ie iešot aprites eko o ikas pri ipus. Ir sa azi āta tautsai ie ī as 
ilgstošā atkarī a o fosilajie  resursie  u  palieli āts atjau oja o e ergoresursu īpats ars e erģijas 
ražoša ā. 

NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 

• RV Produkti itāte, i o ā ija u  eksports  ar ērķi [ ] Uzņē u u izaugs e u  ko kurētspēja 
ir alstīta spējā uz zi āt es āzes radīt u  pārdot pieprasītus, zi āša u ietilpīgus produktus u  
pakalpoju us, iekļaujoties ar ie  augstākas pie ie otās ērtī as glo ālajās ķēdēs. Viedā 
spe ializā ija, i o ā ija, teh oloģiju attīstī a u  oder izā ija, kā arī ērķtie īgi ieguldīju i 
il ēkkapitālā ir pa ats produkti itātes kāpu a ; 

• RV Dar s u  ie āku i  ar ērķi [ ] Iespējas Lat ijas iedzī otājie  ar aktī u līdzdalī u 
iekļaujošā dar a tirgū strādāt at ilstoši sa ā  spējā  ūsdie īgās augstas k alitātes dar a ietās 
u  adek āti iesaistīties so iālās aizsardzī as sistē ā. Ar dar a ides k alitātē alstītu dar a dzī es 
ilguma pieaugumu celt ie āku us i di īda lī e ī u  tautsai ie ī ā kopu ā. Ar ie āku u 
pieaugu u u  fi a šu pratī as elša u oti ēt iedzī otājus zi oši pār aldīt sa us fi a šu aktī us 
t.sk. sa azi ot parādu slogu u  attīstot produktī u uzkrāša u . Vei ot iepriekš i ēto, sek ēt 

katra Lat ijas iedzī otāja la klājī u ; 

• RV Kapitāls u  uzņē ējdar ī as ide  ar ērķi [ ] Tādas tiesiskās, ad i istratī ās u  fi a šu 
ides eidoša a, kura ei i a ko kurētspējīgas uzņē ējdar ī as attīstī u isā Lat ijas teritorijā. 

Pie ā īgi apzi ot u  efektī i iz a tojot a io ālo resursu u  iespēju pote iālu, odroši āt 
ār alstu kapitāla ieplūša u u  iz ietoša u Lat ijas tautsai ie ī ā, kā arī iedroši āt iekšze es 
kapitāla lielāku piesaisti uzņē ējdar ī as attīstī ā . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 
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• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzīvojuma 

u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada .fe ruārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Na io ālās i dustriālās politikas 
pa at ostād es .-2027. gadam.71 

.gada .aprīlī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Zi āt es, teh oloģijas attīstī as u  i o ā ijas 
pa at ostād es .-2027. gadam.72 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es 21.-

2027. gadam.73 

MK .gada .septe rī sēdē protokols Nr.  at ēla Valsts odokļu politikas pa at ostād es .-
. gada  izpildes ter iņu, pa atojot ar Co id-  i fek ijas izraisīto seku e oteiktī u alsts 

eko o iskajā izaugs ē.74 

UZDEVUMI 

• P-6-1: Turpi āt at alsta pasāku us i dustriālās i frastruktūras iz eidē u  sakārtoša ā ozarē , 
kas spēj radīt augsti ap aksātas dar a ietas u  piesaistīt Ve tspilij starptautiskus i dustriālos 
operatorus, lai ei i ātu eko o ikas tra sfor ā iju u  produkti itātes elša u 

• P-6-2: Popularizēt Ve tspils iespējas, lai piesaistītu augstas pie ie otas ērtī ās pri ātās 
i estī ijas 

• P-6- : I frastruktūras attīstī a uzņē ējdar ī as at alsta  

• P-6- : Vei i āt iedzī otāju iesaisti uzņē ējdar ī ā, eidojot at alsta ekosistē u, kas odroši a 
iz esa ie aņu ap ā ī as u  ātru pro lē u risi āša u 

• P-6- : Sekot līdzi Ve tspils pilsētas uzņē ēju dar ī as aktualitātē  u  pro lē ā  

 

71 https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
72  https://likumi.lv/ta/id/322468-par-zinatnes-tehnologijas-attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnem-20212027-

gadam 
73 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
74 http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-02  

http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-02
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Strādājošo skaits apstrādes 
rūp ie ī ā, cilv. 

2073 (2018. g.) Vairāk ekā 2,2 tūkst. CSP 

2. Apstrādes rūp ie ī as 
izlaides apjoms, milj. EUR 

243 Vairāk ekā 300 CSP 

3. 
Iedzī otāju ērtēju s par 
uzņē ējdar ī as 

ei i āša u pilsētā 

Pozitī i – 46% 

Negatī i – 10% 

Pozitī i – airāk ekā 
46% 

Negatī i – azāk ekā 
15% 

Regulāra pilsētas 
iedzī otāju aptauja 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [ ] Viedās spe ializā ijas stratēģijas ie ieša a  spe ializā ijas jo ās: zi āša u ietilpīga 
ioeko o ika; io edi ī a, edi ī as teh oloģijas, iofar ā ija u  ioteh oloģijas; iedie 
ateriāli, teh oloģijas u  i že iersistē as; iedā e erģētika; i for ā ijas u  ko u ikā ijas 

teh oloģijas; 
• [ ] Valsts, uzņē ēju u  zi āt es sadar ī as, zi āša u pār eses, jau u produktu u  

pakalpoju u attīstī as u  il ēkresursu piesaistes reģio os at alstīša a, ko e trējot pieeja o 
at alstu u  e ei i ot pri āto i estī iju aiz ietošanu; 

• [ ] Stratēģisku i o ā ijas part erī u u  ekosistē u attīstī as at alstīša a, t.sk. reģio ālo 
zi āša u part erī u attīstī ai u  dizai a i o ā ijai; 

• [ ] Fi a sēju a struktūras sa ala sēša a isā pēt ie ī as u  i o ā ijas iklā, sa ērojot 
pēt ie ī as u  i o ā ijas kapa itāti ar uzņē ējdar ī as ajadzī ā  jau u iespēju iz a toša ai 
u  tirgus attīstī ai; 

• [ ] Vidējas u  augstas pie ie otās ērtī as preču u  pakalpoju u eksporta palieli āša a, 
ietējo u  ār alstu i estī iju piesaistes zi āša u u  teh oloģiski ietilpīgai uzņē ējdar ī ai Lat ijā 

at alstīša a, t.sk. at alsts i estī ijā  ārpus Lat ijas u  sadar ī a ar diasporas uzņē ējie ; 
• [204] Digitālās tra sfor ā ijas digitalizā ija, auto atizā ija, ro otizā ija, ākslīgais i telekts 

u. .  sek ēša a uzņē ējdar ī ā, t.sk. apstrādes rūp ie ī ā; 

• [ ]  eko o iski aktī o uzņē u u kopas o itorēša as sistē as izstrādāša a pre īzākai 
produkti itātes iz aiņu o ērtēša ai; 

• [ ] Produkti itāti paaugsti ošu dar ī u at alstīša a pri ātajā sektorā augsto teh oloģiju 
pielietoša ai arī ārpus RIS  ozarēs i dustrijas tra sfor ā ijai; 

• [220] Dar aspēka ree igrā ijas u  k alifi ēta ār alstu dar aspēka u  tala tu piesaistes 
sek ēša a, epieļaujot dar a ietu k alitātes azi āša os; 
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• [221] Aktī ās dar a tirgus politikas attīstīša a ez dar a esošo, ezdar a riska  pakļauto u  
eko o iski eaktī o iedzī otāju akti izā ija, reģio ālās o ilitātes at alsta progra as  u  

ela ēlīgākā situā ijā esošo dar a tirgus dalī ieku t.sk. jau iešu, pir spe sijas e u ā esošo 
u  perso u ar i aliditāti  at alstīša a, ņe ot ērā i di īda u  reģio u spe ifiskās ajadzī as; 

• [223] K alitatī u t.sk. drošu  dar a ietu iz eide u  uzturēša a, so iāli at ildīgas 
uzņē ējdar ī as sek ēša a u  at alsts so iālās uzņē ējdar ī as attīstī ai; 

• [224] Mazi āt dar aspēka odokļu slogu ze u ie āku u saņē ējie , pār esot to uz odokļie , 
kas azāk ka ē izaugs i, risi āju us iz ērtējot kopsakarā ar so iālā odroši āju a sistē u; 

• [ ] Adek āti alsts so iālās apdroši āša as pa alsti, pe sijas  pakalpoju i at ilstoši 
odar i ātā eiktajā  alsts so iālās apdroši āša as ie aksā  pietieka a u  at ilstoša 

o ligāto ie aksu o jekta oteikša a, iespējas iz ērtēša a so iālās apdroši āša as pakalpoju us 
odroši āt at ilstoši VSAOI faktiskajai o aksai, priekš osa īju u izstrādāša a alsts so iālās 

apdroši āša as udžeta rezer es fo da iz eidei, t.sk. alter atī o odokļu režī u sagla āša as 
epie ieša ī as iz ērtēša a ; 

• [ ] Vietējās u  ār alstu i estī ijas at alstošas ides attīstīša a t.sk. tiesu pro esu efekti izā ija, 
tiesas sprieša as k alitātes u  tieslietu sistē ā strādājošo zi āša u pil eide, alter atī u strīdu 
atrisi āša as iespēju popularizēša a iz esa idē, i telektuālā īpašu a tiesī u aizsardzī a, 

azāku a ak io āru tiesī u aizsardzī a, iz eklēša as k alitātes elša a , … , sadar ī as ar 
starptautiskajie  part erie  odroši āša a, sta ilas u  prog ozēja as odokļu politikas 
īste oša a, uzla ojot uzņē ējdar ī as idi Lat ijā. La as korporatī ās pār aldī as stipri āša a 
uzņē ējdar ī ā; 

• [238] Uzņē ējdar ī as ides pārregulā ijas o ērša a, ērtējot Lat ijas ko kurētspēju reģio ā, 
pieņe ot lē u us par uzņē ējdar ī as regulā iju u  ātri reaģējot uz epie ieša ajā  
iz aiņā ; 

• [ ] Moti ēt ar ie  lielāku iedzī otāju daļu iesaistīties uzņē ējdar ī ā (t.sk. ar darbinieku 

fi a šu līdzdalī u u. . i stru e tie , dar i ieku op ijā  u. . rīkie  

• [241] Ko kurētspējīga u  at ērta regulēju a odroši āša a ākot es teh oloģijā  t.sk. digitālo 
risi āju u ie ieša a i for ā ijas ap aiņā ga  starp pašie  uzņē ējiem, gan valsts un 

paš aldī as iestādē ; 
• [ ] Valsts pār aldes rī ī ā esošo datu saprātīga at ērša a, uzla ojot pri ātā sektora 

ko kurētspēju u  i o atī u produktu u  pakalpoju u izstrādi; 
• [ ] Ārējās eko o iskās politikas īste oša as t.sk. resursu  ko e trēša a skaidru ērķu 

sas iegša ai; 
• [332] Uzņē ējdar ī u sek ējošas pu liskās i frastruktūras iz eide, alstoties uz teritoriju 

attīstī as plā oša as doku e tos oteikto teritoriju spe ializā iju u  aktuālo pri āto i estoru 
pieprasīju u, lai oti ētu reģio os eidot jau us produktus u  pakalpoju us, paaugsti āt 
produkti itāti, dažādot uzņē ējdar ī u, iz a tot i o ā ijas u  ko pete ču pār eses iespējas u  
piesaistīt k alifi ētu dar aspēku; 

• [333] Koordi ētas at alsta sistē as iz eidoša a i estī iju piesaistei u  uzņē ējdar ī as 
at alsta  reģio os u  reģio ālā izaugs es fo da reģio ālo projektu progra as  iz eide 

ērķtie īgie  ieguldīju ie ; 
• [ ] Plā oša as reģio u, paš aldī u u  itu teritorijas attīstī ā iesaistīto pušu kapa itātes, 

zi āša u u  ad i istratī o pro esu uzla oša a, lai palieli ātu paš aldī u sadar ī u u  spēju 
odroši āt iedzī otāju o ilitāti, i estī ijā  la ēlīgu idi u  augstu paš aldī u s iegto 

pakalpoju u k alitāti u  iz aksu efekti itāti; 
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• [ ] Vietējās o ilitātes odroši āša a odar i ātī ai u  pakalpoju u saņe ša ai, uzla ojot 
i frastruktūru, s iedzot at alstu i o atī ie  ikro o ilitātes risi āju ie . 
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P-7: TŪRISMA ATTĪSTĪBA 

Tūris a attīstī a ir ozī īgs iedzī otāju skaita sa azi āša ās Pretoša ās  stratēģijas ele e ts, kas 

ei i a dar a ietu pieeja ī u, ie āku u palieli āša os u  paš aldī as ieņē u u palieli āša os. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Ve tspils ģeogrāfiskā atraša ās ieta ar 
daudz eidīgu ai a u u  da isku idi eži, jūra u  
tās piekraste  

• Nakts ītņu tai skaitā gultas ietu u  u uru  
skaita palieli āša ās 

• Pilsētas ap eklētāju skaita u  to uzturēša ās laika 
pieaugums 

• Tūristu idū augsti o ērtēta pilsēt ide u  
pludmale 

• Dažādas laika pa adīša as iespējas o jekti, 
pasāku i  

• Plašas tūris a iespējas ģi e ē  ar ēr ie , tai 
skaitā, „ azuli  draudzīga pilsēta  progra as 
izpilde 

• Pilsētas sas iedza ī a ga  pa sausze i, ga  
iz a tojot jūras eļus 

• Paš aldī as dar ī as tūris a akti itāšu 
ei i āša ā, pie ēra , at alsts tūris a ozares 

uzņē u u i frastruktūras sakārtoša ai u  jau u 
produktu/pakalpoju u eidoša ai 

• Mērķtie īgs pilsētas ārketi gs tūris a jo ā 

VĀJĀS PUSES 

• Sezo alitāte tūris a atpūtas iespējā  pilsētā 

•  u   z aigžņu ies ī u nepietieka ī a 

• Iero ežots spe ializētu u  pielāgotu akšņoša as 
numuru skaits il ēkie  ar kustī u trau ēju ie  

IESPĒJAS 

• Pilsētas sas iedza ī as uzla oša a – jaunas 

prā ju lī ijas 

• Vei i āt kruīzu, kurortoloģijas u  SPA attīstī u 

• Vei i āt edi ī as tūris u 

• Fi a sēju s a io ālajā lī e ī kultūras, sporta u  
atpūtas pasāku u, kā arī uzņē ējdar ī as 

ei i āša ā 

• Darīju u u  pasāku u tūris a attīstī a 

• Kultūras u  ko fere ču tūris a attīstī a 

• Zi āt es u  i o ā iju e tra attīstī a 

• Ģi e es re italizā ijas u  izglītī as centra izveide 

u  attīstī a 

• Rodeļu trases iz eide u  attīstī a 

DRAUDI 

• Valsts politika attie ī ā uz tūris a ozari, 
pie ēra , eļoša as iero ežoju i, odokļu 
iz aiņas tūris a u  ēdi āša as jo ā 

• Valsts fi a sēju a o o e triska at ēlēša a 
kultūras ai ākslas o jektie  Rīgā u  tās 
apkārt ē 

• Esošās atpūtas iespēju i frastruktūras 
o e oša ās 

• Iero ežoju i īrusa izplatī as iero ežoša ai 
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NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Zi āša u sa iedrī a rada ar ie  jau as zi āša as u  irzās o ze o iz aksu dar aspēka eko o ikas 
uz zi āša u ko er ializā ijā alstītu produkti itāti. Ieguldot zi āša u radīša ā, Lat ija eido u  piesaista 
gudru u  pieprasīju a  at ilstošu k alifi ētu dar aspēku u  dod ta  iespēju strādāt ūsdie īgās, so iāli 
at ildīgās dar a ietās. Produkti itāti paaugsti a jau as zi āša as u  teh oloģijas, plašas izglītī as 
iespējas u  i o ā iju at alsts, ieguldīju i il ēkkapitālā u  at alstoša i stitu io ālā ide, kas ļauj 
zi āša as pār ērst starptautiski ko kurētspējīgos produktos u  pakalpoju os ar augstāku pie ie oto 

ērtī u, eidojot uz eksportu ērstu oder u tautsai ie ī u. 

[ ] Lat ijas alsts ir di i āta, lai īste otu lat iešu tautas paš oteikša ās tiesī as. Lat ija ir at ērta u  
draudzīga isu tautī u iedzī otājie , kas pieņe  Lat ijas pastā ēša as jēgu – lat iešu tautas, tās valodas 

u  kultūras attīstī u sa ā ze ē. Lai to odroši ātu, ie līdz s arīga ir ga  tautas, ga  pašas ze es je  
Latvijas dabas resursu atjaunotne. 

NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
virzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 

• RV Dar s u  ie āku i  ar ērķi [ ] Iespējas Lat ijas iedzī otājie  ar aktī u līdzdalī u 
iekļaujošā dar a tirgū strādāt at ilstoši sa ā  spējā  ūsdie īgās augstas k alitātes dar a ietās 
u  adek āti iesaistīties so iālās aizsardzī as sistē ā. Ar dar a ides k alitātē alstītu dar a dzī es 
ilguma pieaugumu celt ie āku us i di īda lī e ī u  tautsai ie ī ā kopu ā. Ar ie āku u 
pieaugu u u  fi a šu pratī as elša u oti ēt iedzī otājus zi oši pār aldīt sa us fi a šu aktī us 
t. sk. sa azi ot parādu slogu u  attīstot produktī u uzkrāša u . Vei ot iepriekš i ēto, sek ēt 

katra Lat ijas iedzī otāja la klājī u . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai . 

NAP 2021-  prioritātes Kultūra u  sports aktī ai u  pil ērtīgai dzī ei  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Ik ie a  pieeja s di a isks kultūras u  sporta pakalpoju u klāsts, kas 
ļauj attīstīt tala tus u  eidot spē īgu Lat ijas tēlu pasaulē ; 

• RV Cil ēku līdzdalī a kultūras u  sporta akti itātēs  ar ērķi [ ] Kultūras u  fizisko akti itāšu 
pieeja ī a isie , paaugsti ot Lat ijas sa iedrī as dzī es k alitāti ; 

• RV Kultūras u  sporta de u s ilgtspējīgai sa iedrī ai  ar ērķi [ ] Kultūra u  sports ei i a 
Lat ijas eko o ikas u  so iālo izaugs i, eidojot radošu u  ilgtspējīgu Lat ijas sa iedrī u . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .-2027. gadam , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
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ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .75 

2021.gada 26.fe ruārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Na io ālās i dustriālās politikas 
pa at ostād es .-2027. gadam.76 

.gada .aprīlī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Zi āt es, teh oloģijas attīstī as u  i o ā ijas 
pa at ostād es .-2027. gadam.77 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.78 

MK .gada .septe rī sēdē protokols Nr.  at ēla Valsts odokļu politikas pa at ostād es .-
. gada  izpildes ter iņu, pamatojot ar Covid-  i fek ijas izraisīto seku e oteiktī u alsts 

eko o iskajā izaugs ē.79 

.gada .aprīlī Valsts sekretāru sa āks ē ir izsludi āts pa at ostādņu projekts Kultūrpolitikas 
pa at ostād es . – .gada  Kultūr alsts .80 

UZDEVUMI 

• P-7- : Veikt uz ko krētā  ērķa grupā  ērstas ārketi ga akti itātes 

• P-7-2: Nodroši āt u  at alstīt tūris a i frastruktūras pil eidoša u u  paplaši āša u, t.sk. 
azi ot sezo alitātes ietek i, lai ei i ātu eko o ikas tra sfor ā iju u  produkti itātes elša u 

• P-7-3: Sek ēt ies īlī as paaugsti āša os pilsētā 

• P-7-4: Sadar oties ar tūris a u  itā  orga izā ijā  u  paš aldī ā  tūris a produktu eidoša ā 
u  ap eklētāju piesaistē 

 

 

75 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  
76 https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
77  https://likumi.lv/ta/id/322468-par-zinatnes-tehnologijas-attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnem-20212027-

gadam 
78 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
79 http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-02  
80 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10
http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-02
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Pilsētā akšņojošo skaits, 
tūkst. cilv. 

74 Vairāk ekā 90 Ventspils TIC 

2. Pilsētā akšņojošo ār alstu iesu 
skaits, tūkst. cilv. 

36 Vairāk ekā 40 Ventspils TIC 

3. Vidējais ap eklēju a ilgu s, 
diennaktis 2,93 Vairāk ekā 3,0 Ventspils TIC 

4. Strādājošo skaits ies ī ās u  
restorā os, cilv. 

285 Vairāk ekā 300 CSP 

5. 
Gultas ietu skaits, gada eigās 

1576 

 
Vairāk ekā 1 600 CSP, TUG040 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [ ] Dar aspēka ree igrā ijas u  k alifi ēta ār alstu dar aspēka u  tala tu piesaistes 
sek ēša a, epieļaujot dar a ietu k alitātes azi āša os; 

• [ ] Aktī ās dar a tirgus politikas attīstīša a ez dar a esošo, ezdar a riska  pakļauto u  
eko o iski eaktī o iedzī otāju akti izā ija, reģio ālās o ilitātes at alsta progra as  u  

ela ēlīgākā situā ijā esošo dar a tirgus dalī ieku t.sk. jau iešu, pir spe sijas e u ā esošo 
u  perso u ar i aliditāti  at alstīša a, ņe ot ērā i di īda u  reģio u spe ifiskās ajadzī as; 

• [ ] K alitatī u t.sk. drošu  dar a ietu iz eide u  uzturēša a, so iāli at ildīgas 
uzņē ējdar ī as sek ēša a u  at alsts so iālās uzņē ējdar ī as attīstī ai; 

• [ ] Uzņē ējdar ī u sek ējošas pu liskās i frastruktūras iz eide, alstoties uz teritoriju 
attīstī as plā oša as doku e tos oteikto teritoriju spe ializā iju u  aktuālo pri āto i estoru 
pieprasīju u, lai oti ētu reģio os eidot jau us produktus u  pakalpoju us, paaugsti āt 
produkti itāti, dažādot uzņē ējdar ī u, iz a tot i o ā ijas u  ko pete ču pār eses iespējas u  
piesaistīt k alifi ētu dar aspēku; 

• [ ] Koordi ētas at alsta sistē as iz eidoša a i estī iju piesaistei u  uzņē ējdar ī as 
at alsta  reģio os u  reģio ālā izaugs es fo da reģio ālo projektu progra as  iz eide 

ērķtie īgie  ieguldīju ie ; 
• [ ] Plā oša as reģio u, paš aldī u u  itu teritorijas attīstī ā iesaistīto pušu kapa itātes, 

zi āša u u  ad i istratī o pro esu uzla oša a, lai palieli ātu paš aldī u sadar ī u u  spēju 
nodroši āt iedzī otāju o ilitāti, i estī ijā  la ēlīgu idi u  augstu paš aldī u s iegto 
pakalpoju u k alitāti u  iz aksu efekti itāti; 
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• [336] Pu lisko pakalpoju u uzla oša a at ilstoši iedzī otāju skaita di a ikai, attīstot 
alter atī us pakalpoju u odeļus u  i frastruktūru, paš aldī u pakalpoju u ēku 
e ergoefekti itāti, kā arī pu liskās ārtelpas k alitāti; 

• [367] Sa iedrī as, īpaši tās azaktī ās daļas, iesaistīša a kultūras, sporta u  fiziskajās, t.sk. aktī ā 
tūris a akti itātēs, piedā ājot u  īste ojot daudz eidīgas efor ālās izglītī as, kultūrpolitikas, 
sporta t.sk. starptautiskus tautas sporta pasāku us  u  fizisko akti itāšu i i iatī as; 

• [369] Valsts u  paš aldī u i stitū iju, izglītī as iestāžu, pri ātā sektora u  e alstisko orga izā iju 
sadar ī a koordi ētai sporta u  kultūras i frastruktūras t.sk. kultūras pie i ekļi, sakrālais 

a toju s  iz a toša ai u  aktī ā tūris a attīstī a iedzī otāju dzī es k alitātes uzla oša ai, 
īste ojot starpi stitu io ālus u  starpsektorālus kopprojektus u  akti itātes; 

• [370] Kultūras a toju a, sporta tradī iju u  ērtī u sagla āša a u  odoša a āka ajā  
paaudzē , iesaistot iedzī otājus u  odroši ot jau āko IKT iz a toša u, lai pil ērtīgi iekļautos 
pasaules kultūras telpā u  sportā; 

• [380] Kultūras u  sporta pakalpoju u u  i frastruktūras kartēša a u  reģio ālās koordi ēša as 
sistē as iz eidoša a, lai attīstītu u  efektī i iz a totu esošo kultūras u  sporta i frastruktūru u  
i estētu jau as i frastruktūras radīša ā; 

• [383] At alstošas ides radīša a azajie  uzņē ējie  u  e alstiskajā  orga izā ijā  kultūras, 
aktī ās atpūtas u  radošo i dustriju t.sk. eksportspējīgu produktu u  pakalpoju u  jo ā, 

osakot alsts u  paš aldī u at alsta i stru e tus. Pārskatīt NVO iespējas sai ie iskās 
dar ī as eikša ai; 

• [384] Kultūras, sporta u  tūris a pakalpoju u eksporta palieli āša a, popularizējot Lat ijas tēlu 
u  ei i ot kultūras u  sporta pakalpoju u patērētāju u  i estī iju piesaisti. 
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P-8: ĀTRI, MODERNI SAKARI UN IKT UN VIEDO 
TEHNOLOĢIJU DARBĪBAI NEPIECIEŠAMĀ 
INFRASTRUKTŪRA 

Ātri, oder i sakari u  IKT i frastruktūra odroši a iedzī otājie  ērtai u  efektī ai pu liskai pār aldei 
epie ieša os teh iskos resursus, sti ulē pilsētas eko o iku u  kalpo iedzī otāju ajadzī ā . Teh iskā 

i frastruktūra ei i ās uzņē ējdar ī ai at ēlēto teritoriju pie il ī u i estorie , uzņē u u attīstī ai, 
sakaru, i for ā ijas, asu ediju jo u attīstī u, elektro iskos pakalpoju us, dar u, izklaidi u. . 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Plašs optiskā u  ez adu datu pārraides tīkla 
pārklāju s 

• Ātri u  k alitatī i VDC pakalpoju i paš aldī as 
iestādē  u  saistītajie  uzņē u ie  

• Tiek eikts dar s pie Ve tspils pilsētas IKT 
i frastruktūras pieslēgu a alsts ozī es datu 
pārraides tīkla iz eides 

VĀJĀS PUSES 

• Nepietiekams publisko sakaru pakalpojumu 

s iedzēju skaits u  i ter eta pieslēgu a 
k alitātes odroši āju s atse išķās pilsētas 
teritorijās 

• Nepietiekams datoru servisa pakalpojumu 

s iedzēju skaits Ve tspilī 

IESPĒJAS 

• Optisko tīklu pārklāju a paplaši āša a pilsētā 

• E-pakalpoju u ides attīstī a 

• Iedzī otāju digitālo pras ju uzla oša as pasāku i 
• Fi a siāls at alsts ga  Eiropas, ga  a io ālā 

lī e ī digitālā sa ie oju a u  i ter eta ides 
attīstī ai 

DRAUDI 

• Lē a iedzī otāju paradu u aiņa pārejai uz e-

pakalpojumiem 

NAP2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Lat ija strādā gudrāk, e is airāk. Daudzi rutī as dar i ir auto atizēti, il ēki strādā jo ās, kur 
epie ieša as il ēka prāta u  aprūpes spējas. Eksportā izej ateriālu izstrādi apsteidz teh oloģiskās 

ko pete es, zi āša u ietilpīga ioeko o ika, io edi ī a u  iofar ā ija, iedie ateriāli u  
i že iersistē as, i for ā ijas u  ko u ikā ijas teh oloģijas, iedā e erģētika u  itas iedās 
spe ializā ijas ozares ar augstu izpētes u  attīstī as ieguldīju u īpats aru. Mērķtie īgi at alsta 
i stru e ti uzņē u ie  u  zi āt iskajā  i stitū ijā  s iedz iespēju sas iegt aksi ālu kapa itāti sa ā 

ozarē starptautiskajā arē ā. 

NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 

• RV Kapitāls u  uzņē ējdar ī as ide  ar ērķi [ ] Tādas tiesiskās, ad i istratī ās u  fi a šu 
ides eidoša a, kura ei i a ko kurētspējīgas uzņē ējdar ī as attīstī u isā Lat ijas teritorijā. 
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Pie ā īgi apzi ot u  efektī i iz a tojot a io ālo resursu u  iespēju pote iālu, odroši āt 
ār alstu kapitāla ieplūša u u  iz ietoša u Lat ijas tautsai ie ī ā, kā arī iedroši āt iekšze es 
kapitāla lielāku piesaisti uzņē ējdar ī as attīstī ā . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
un ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Teh oloģiskā ide u  pakalpoju i  ar ērķie  [ ] Eiropas Sa ie ī as sa ie oja ī as 
ērķie  at ilstoša platjoslas elektro isko sakaru i frastruktūra. [ ] Digitalizējot tra sfor ēta 

pu liskā pār alde, ra io āli pār aldīta orga izatoriskā u  teh oloģiskā ekosistē a, kas ir iekšēji 
i tegrēta u  ārēji at ērta kopīgas ērtī as radīša ai, i o ā ijā  u  lietotājorie tētai pieejai 
publisko pakalpoju u s iegša ā fiziskajā u  digitālajā idē . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 

iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.81 

.gada . o e rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri āts Elektro isko sakaru ozares attīstī as plā s 
2021.-2027. gadam.82 

UZDEVUMI 

• P-9-1: Nodroši āt ES plā oša as doku e tos oteikto ērķu u  rādītāju IKT jo ā sas iegša u 
(Common EU broadband targets for 2025. Digital Single Market Strategy u. .  datu pārraides tīklu 
pieeja ī ā 

 

 

 

81 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
82 https://likumi.lv/ta/id/327586-par-elektronisko-sakaru-nozares-attistibas-planu-2021-2027-gadam  

https://likumi.lv/ta/id/327586-par-elektronisko-sakaru-nozares-attistibas-planu-2021-2027-gadam
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Publisko WiFi apraides 

staciju skaits 
435 Vairāk ekā 600 VDC 

2. Optiskā datu pārraides tīkla 
ka eļu dzīslu kopējais 
garums, km 

3612 Vairāk ekā 3800 VDC 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

•  Viedās spe ializā ijas stratēģijas ie ieša a  spe ializā ijas jo ās: zi āša u ietilpīga 
ioeko o ika; io edi ī a, edi ī as teh oloģijas, iofar ā ija u  ioteh oloģijas; iedie 
ateriāli, teh oloģijas u  i že iersistē as; iedā e erģētika; i for ā ijas u  ko u ikā ijas 

teh oloģijas; 

•  Digitālās tra sfor ā ijas digitalizā ija, auto atizā ija, ro otizā ija, ākslīgais i telekts 
u. .  sek ēša a uzņē ējdar ī ā, t.sk. apstrādes rūp ie ī ā; 

• [241] Ko kurētspējīga u  at ērta regulēju a odroši āša a ākot es teh oloģijā  t.sk. digitālo 
risi āju u ie ieša a i for ā ijas ap aiņā ga  starp pašie  uzņē ējie , ga  alsts u  
paš aldī as iestādē ; 

• [ ] Valsts pār aldes rī ī ā esošo datu saprātīga at ērša a, uzla ojot pri ātā sektora 
ko kurētspēju u  i o atī u produktu u  pakalpoju u izstrādi; 

• [ ] Eiropas Sa ie ī as sa ie oja ī as ērķie  at ilstoša platjoslas elektro isko sakaru tīkla 
iz eidoša a, attīstot idējās jūdzes  u  pēdējās jūdzes  elektro isko sakaru tīklu i frastruktūru 
u  iz eidojot platjoslas kartēša u; 

• [316] Mūsdie u teh oloģiju u  ra io ālas, resursu efektī as, lietotājorie tētas u  at ērtas 
pār aldī as ie ieša a, lai k alitatī i odroši ātu pu liskos pakalpoju us, ie ērojot pri āri 
digitāls , proaktī as pakalpoju u s iegša as u  ie reizes pri ipu, t.sk. pārro ežu, kā arī eiktu 

alsts pār aldes u  paš aldī u IKT i frastruktūras u  at alsta pro esu opti izā iju u  
e tralizā iju; 

• [317] Fiziskās u  digitālās ides pieeja ī as u  piekļūsta ī as palieli āša a alsts u  paš aldī u 
i frastruktūrā, kā arī digitālo risi āju u iz a toša as ei i āša a, paaugsti ot iedzī otāju 
digitālās pras es, pil eidojot elektro iskās ide tifikā ijas u  drošas elektro iskās parakstīša ās 
sistē u u  odroši ot ides pieeja ī u k alitatī ai pakalpoju u s iegša ai. 
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L- : SABIEDRĪBAI TUVA UN MODERNA PILSĒTAS 
PĀRVALDE 

Moder a pu liskā pār alde ir uz sa iedrī u ērsta pār alde ar klie torie tētu pieeju. Paš aldī ai jā e šas 
savus pakalpojumus s iegt iedzī otājie  u  uzņē ējie  pē  iespējas ērtākā eidā. Šodie  ērtī a u  
efekti itāte a  iedo āja as ez e-pār aldes u  e-pakalpoju ie , tai pašā laikā sagla ājot arī 
tradi io ālos iesaistes u  ko u ikā ijas eidus.  

Ve tspils pilsēta epastā  izolēti, tāpē  sadar ī a ga  ar tu ākajā  paš aldī ā , ga  ar kopīgu i terešu 
paš aldī ā , kā arī ār alstu paš aldī ā  ir isā  pusē  s arīga u  tā tiks stipri āta. Tikai epārtraukts 
dialogs ar sa iedrī u dod iespēju paš aldī ai izzi āt dažādu grupu ajadzī as u  iedokli. Paš aldī as 
dar i ieku profesio alitāte u  ko pete e ir pa ats augstas k alitātes pār aldei. La i pār aldīta 
iedzī otāju skaita sa azi āša ās ļauj izai i āju u pār ērst iespējās u  eidot ko paktāku, zaļāku, 
i o atī āku u  ūsdie īgāku pār aldi u  sa iedrisko pakalpoju u s iegša as kārtī u. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Augsts iedzī otāju ērtēju s par paš aldī as 
dar ī u kopu ā 

• Pastā īgs paš aldī as dialogs ar sa iedrī u, plašas 
iedzī otāju līdzdalī as iespējas 

• Augsta paš aldī as udžeta dis iplī a, ze s 
ad i istratī o izde u u apjo s, paš aldī ai 
salīdzi oši azas kredītsaistī as 

• Lat ijā la i atpazīsta s u  spilgts pilsētas tēls  
• Augsts rādītājs Lat ijas paš aldī u e-i deksa topā 

• Lat ijas ēroga  lielas i estī ijas pilsētas 
attīstī ai 

• Augsta iedzī otāju uzti ēša ās paš aldī ai 

VĀJĀS PUSES 

• Nepietiekama e-pār aldes iz a toša a u  
iedzī otāju datora lietoša as pras es 

• Iedzī otāju e igrā ija uz itā  alstī  

• Iero ežots o ilās aplikā ijas SOS Ve tspils 
lietotāju loks, trūkst iedzī otājie  ērta eida, kas 
ļautu ātri osūtīt i for ā iju par dažāda rakstura 
pro lē ā , iz a tojot o ilos telefo us u  
itas iedierī es 

IESPĒJAS 

• Eiropas un a io āla lī eņa fi a siāls at alsts 
paš aldī as pār aldes uzla oša ai 

• Pil eidot u  attīstīt paš aldī as e-pār aldi, 
veicinot e-pakalpoju u iz a toša u ga  
iedzī otāju, ga  paš aldī as iestāžu idū 

• Piesaistīt alsts u  ES fi a sēju u COVID-  krīzes 
pār arēša ai u  eko o ikas atla ša ai 

• Iespēja s ES fo du, alsts udžeta u  itu fi a šu 
i stru e tu fi a sēju a digitālās tra sfor ā ijas 
akti itātē  

DRAUDI 

• Iedzī otāju epietieka ās digitālās pras es u  
e elēša ās iz a tot e-pakalpojumus 

• Nor atī is a pastipri āša ās alstī u  paš aldī u 
auto o ijas sa azi āša ās 

• Paš aldī as udžeta odokļu u  e odokļu 
ieņē u u, kā arī ieņē u u o udžeta iestāžu 

aksas pakalpoju ie  sa azi āša a 
(iero ežoju i īrusa izplatī as iero ežoša ai, 
Ve tspils rī ostas ieņē u u sa azi āša as, 

odokļu refor a u  itu faktoru dēļ  

• Paš aldī as tiesī u iero ežoša a attie ī ā uz 
lē u u pieņe ša u tās ad i istratī ās teritorijas 
attīstī as jautāju u risi āša ā 
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• Iesaistīt iedzī otājus pilsētas teritorijas attīstī as 
jautāju u izle ša ā, iz a tojot paš aldī as 
līdzdalī as udžetu 

NAP 2021-  iezī ētā šāda ākot es īzija: 

[ ] At ērta pār aldī a s iedz iedzī otājie  isu epie ieša o i for ā iju iegli pieeja ā u  saprota ā 
eidā, irokrātiskais aparāts ir sa azi āts u  pro esi – paātri āti. Pieaugoša aurspīdīgu a politika ir 

sa azi ājusi korup ijas riskus kā alsts, tā paš aldī u iestādēs. Gudra pār aldī a perso alizē 
pakalpoju us u  opti āli līdzs aro sa iedrī as i tereses, iz a tojot ga  digitālās iespējas, ga  
starp ozaru koordi ā iju u  jau ās pār aldes dar i ieku ko pete es. 

[ ] Valsts pār aldī a ir di u irzie u pro ess, kurā ierosi āt u  pa ākt jau us uzla oju us ar ik ie s 
pilso is ai orga izā ija. Valsts u  paš aldī u iestādes proaktī i sadar ojas ar sa iedrī u u  auda tās 
uzti ēša os efektī u risi āju u, preti ākošas attieks es u  iz ilas reputā ijas dēļ. 

[ ] Plašāku pu lisko pakalpoju u pieeja ī u, augstāku k alitāti u  efekti itāti palīdz īste ot ērķtie īga 
sadar ī a, tai skaitā attīstī as e tru tīkloša ās ehā is i, i tegrēta pilsētu, to fu k io ālo ietek es 
zo u u  lauku kooperā ija, kopīgi ilgtspējīgas o ilitātes projekti u  pu liskā-pri ātā part erī a. Tādējādi 
pilsētu u  lauku telpas ijiedar ī a palīdz risi āt kā eko o iskās, tā so iālās u  apdzī otī as pro lē as. 
Iedzī otāji ar iz a tot airāk iespēju u  la āku pieeju pakalpoju ie  ik ie ā Lat ijas pilsētā u  o adā. 
Tāpat ik ie a pilsēta u  o ads dod ieguldīju u alsts attīstī as ērķu sas iegša ā. 

[ ] Paš aldī u sadar ī as projekti u  tirgus epil ī u o ērša a līdzs aro reģio u eko o iku, kas 
pozitī i ietek ē alsts ilgtspējīgu attīstī u, tai skaitā, de ogrāfiskos rādītājus, ei i ot iedzī otāju 
ree igrā iju. Ko krēti soļi e ie līdzī as azi āša ai ie laikus paaugsti a dzī es k alitāti u  sa iedrī as 
kopējo eiktspēju. Līdzs arotai Lat ijas attīstī ai ie līdz oderīgi ir ga  uzņē ējdar ī as u  jau u dar a 

ietu at alsta ehā is i, ga  at ieglota piekļu e dar a ietā , ga  oder a aze isiju tra sporta 
sistē a, kas kalpo iedzī otāju ilgtspējīgai o ilitātei, ga  k alitatī s, drošs u  e ergoefektī s ājoklis 
teritorijās ar augošu uzņē ējdar ī u u  odar i ātī as iespējā . 

[ ] Lat ija ir alsts, kur ik ie s ar īste ot sa as iespējas – ga  iedzī otāji, saņe ot ērtus pakalpoju us 
u  tais īgas so iālās gara tijas, ga  uzņē u i, saņe ot alsts at alstu u  preti ākša u, zi ot skaidrus 

oteiku us u  ie kāršas pro edūras sadar ī ai ar alsti. Sistē isko pār aiņu u  digitālo risi āju u 
iz a toša as rezultātā alsts pār alde isos lī eņos ir azāka, et la āk koordi ēta u  efektī āka. Lat ija 
ir alsts, kuru ik ie s ar eidot, sākot ar sa as sētas sakopša u u  eidzot ar politisku rī ī u. 

[ ] Lat ijas iedzī otāji saredz sa u lo u u  jūtas o ērtēti ģi e ē, dar ā u  sa ā kopie ā. Mēs spēja  
reizē dot u  gūt, iekļauties sa iedrī ā u  sadar oties. To sek ē e tikai katra il ēka zi āša as u  
perso ī as spēks, et arī eiks īgi i stitu io ālā at alsta rīki u  struktūras alstī. Ik ie s o u s ir 
Lat ija, tāpē , ai oties alstij, ai os arī es u , ai oties a , ai ās alsts. Ik ie s o u s ar 
ietek ēt to, kāda ūs ūsu ze e u  tauta . gadā u  turp ākajos gados. 

[ ] NAP  iet erto fu da e tālo pār aiņu irzie u īste oša a … , tu i ot Lat iju Zie eļ alstu 
sa iedrī as pār aldī as odeli , kas iet er se ī sa iedrī as sa starpējo uzti ēša os u  rūpes ie a  par 
otru, ērķtie īgu irzī u uz kopīgi iz irzīto ērķu sas iegša u, sa iedrī as solidaritāti u  kopēja  
la u a  at ēlēto pu lisko resursu godīgu, at ildīgu u  aurspīdīgu sadali. Ceļot dar a ražīgu u, straujāk 
pieaugs iekšze es kopprodukts, kas ūs a ots ērķtie īgākai reģio ālajai politikai, azi āsies 

e ie līdzī a u  a adzī a, kā rezultātā pieaugs ap ieri ātī a ar dzī i. Izšķirīga ūs ūsu isu pras e 
sadar oties u  ūt at ildīgie  u  gata ie  pār aiņā . 
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NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 

• RV Kapitāls u  uzņē ējdar ī as ide  ar ērķi [ ] Tādas tiesiskās, ad i istratī ās u  fi a šu 
ides eidoša a, kura ei i a ko kurētspējīgas uzņē ējdar ī as attīstī u isā Lat ijas teritorijā. 

Pie ā īgi apzi ot u  efektī i iz a tojot a io ālo resursu u  iespēju pote iālu, odroši āt 
ār alstu kapitāla ieplūša u u  iz ietoša u Lat ijas tautsai ie ī ā, kā arī iedroši āt iekšze es 
kapitāla lielāku piesaisti uzņē ējdar ī as attīstī ā . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzieni 

u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Teh oloģiskā ide u  pakalpoju i  ar ie u o ērķie  [ ] Digitalizējot tra sfor ēta 
pu liskā pār alde, ra io āli pār aldīta orga izatoriskā u  teh oloģiskā ekosistē a, kas ir iekšēji 
i tegrēta u  ārēji at ērta kopīgas ērtī as radīša ai, i o ā ijā  u  lietotājorie tētai pieejai 
pu lisko pakalpoju u s iegša ā fiziskajā u  digitālajā idē . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai; ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  ekonomisko 

atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai . 

NAP 2021-  prioritātes Vie ota, droša u  at ērta sa iedrī ai  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Pieaug iedzī otāju īpats ars, kas izjūt piederī u u  uzti as Lat ijas 
sa iedrī ai u  tiesiskai alstij. Tāpē  il ēki s iedz ieguldīju u sa ā, sa u līdz il ēku u  alsts 
drošī ā, la klājī ā u  attīstī ā, azi ās egodīga rī ī a. Cil ēki apzi ās Lat ijas u  ik ie a 
iedzī otāja lo u glo ālajos pro esos u  ir at ērti sadar ī ai kopēju izai i āju u risi āša ā. 
Lat ija ir droša u  tiesiska alsts. Droša alsts ide kalpo par pa atu la klājī ai u  attīstī ai ; 

• RV Saliedētī a  ar ērķiem  [ ] Pieaug piederī as sajūta Lat ijas sa iedrī ai, lat iskai u  
eiropeiskai kultūrtelpai. Saziņa u  sadar ī a starp dažādā  iedzī otāju grupā  a ā i 
palieli ājusies, azi ot spriedzi u  epa atotus aizspriedu us. Cil ēki gādā ie s par otru, aktī i 

eido u  piedalās sa iedriskajās akti itātēs, kā arī saredz sa iedrī as daudz eidī u kā ērtīgu 
resursu u  spēju sa starpēji saprasties u  ie īt ie a  otru. [ ] Iedzī otāji airāk lieto lat iešu 

alodu, gūst izprat i par sa iedrī u de okrātiskā Lat ijas i for atī ajā telpā u  ērtē 
i for ā ijas k alitāti. Tādējādi palieli ās gata ī a s iegt at alstu līdz il ēkie  u  airojas 
sa iedriskais la u s ; 

• RV Tiesisku s u  pār aldī a  ar ērķi [ ] Iedzī otāji ijiedar ī ā ar pu liskā  i stitū ijā  
eido la āku sa iedrī u u  pār aldī u, īste o sa as tiesiskās i tereses. Pu liskā pār aldī a isos 
aras atzaros kļu usi profesio ālāka – tā ir at ērtāka, ūsdie īgāka u  la āk u  ātrāk sas iedz 

rezultātus. Ik ie s jūt, ka alsts strādā iedzī otāju la ā, tā airojot ap ieri ātī u ar 
pakalpoju ie  u  uzti ēša os alsts pār aldei u  tiesī aizsardzī as sistē ai. Pakalpoju i ir 
perso ifi ēti, u  politika līdzs aro sa iedrī as i tereses. To odroši a digitalizā ijas laik eta 
s iegtās iespējas u  starp ozaru koordi ēta rī ī a . 
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. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .83 

.gada .fe ruārī ar MK rīkoju u ir apstipri ātas Saliedētas u  pilso iski aktī as sa iedrī as attīstī as 
pa at ostād es .-2027. gadam.84 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.85 

.gada .augustā MK sēdē ir apstipri ātas Valsts alodas politikas pa at ostād es .-2027. 

gadam. 

UZDEVUMI 

• L-1-1: Pastā īgi īste ot u  attīstīt gudru, efektī u u  at ērtu pār aldī u 

• L-1-2: At alstīt u  attīstīt e-pār aldes rīkus 

• L-1-3: Vei i āt e-pakalpoju u iz a toša u dažādu sa iedrī as grupu idū 

• L-1-4: Pil eidot iedzī otājie  ērtu paš aldī as pār aldes i stitū iju i frastruktūru 

• L-1-5: Veidot k alitatī u u  drošu de okrātiskās līdzdalī as u  i for ā ijas telpu 

• L-1-6: Turpi āt u  pil eidot paš aldī as sadar ī u ar itā  paš aldī ā  u  i stitū ijā  

 

 

 

83 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  
84  https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-

2021-2027-gadam 
85 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10


92 

 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Ad i istratī o izde u u 
īpats ars udžeta 
izdevumos 

4,2% Mazāk ekā 5% Valsts Kase 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [ ] Ko kurētspējīga u  at ērta regulēju a odroši āša a ākot es teh oloģijā  t.sk. digitālo 
risi āju u ie ieša a i for ā ijas ap aiņā ga  starp pašie  uzņē ējie , ga  alsts u  
paš aldī as iestādē ; 

• [ ] Valsts pār aldes rī ī ā esošo datu saprātīga at ērša a, uzla ojot pri ātā sektora 
ko kurētspēju u  i o atī u produktu u  pakalpoju u izstrādi; 

• [ ] Mūsdie u teh oloģiju u  ra io ālas, resursu efektī as, lietotājorie tētas u  at ērtas 
pār aldī as ie ieša a, lai k alitatī i odroši ātu pu liskos pakalpoju us, ie ērojot pri āri 
digitāls , proaktī as pakalpoju u s iegša as u  ie reizes pri ipu, t.sk. pārro ežu, kā arī eiktu 

alsts pār aldes u  paš aldī u IKT i frastruktūras u  at alsta pro esu opti izā iju u  
e tralizā iju; 

• [ ] Fiziskās u  digitālās ides pieeja ī as u  piekļūsta ī as palieli āša a alsts u  paš aldī u 
i frastruktūrā, kā arī digitālo risi āju u iz a toša as ei i āša a, paaugsti ot iedzī otāju 
digitālās pras es, pil eidojot elektro iskās ide tifikā ijas u  drošas elektro iskās parakstīša ās 
sistē u u  odroši ot ides pieeja ī u k alitatī ai pakalpoju u s iegša ai; 

• [ ] Pu lisko pakalpoju u uzla oša a at ilstoši iedzī otāju skaita di a ikai, attīstot 
alter atī us pakalpoju u odeļus u  i frastruktūru, paš aldī u pakalpoju u ēku 
energoefekti itāti, kā arī pu liskās ārtelpas k alitāti; 

• [ ] Valsts iestāžu etiešo u  at alsta fu k iju iz ietoša a ārpus Rīgas reģio a; 
• [ ] Na io ālās ide titātes apziņas stipri āša a dažādā  iedzī otāju grupā , at alstot 

saliedējošu pasāku u īste oša u kultūras, alodas, teritoriālās, ēsturiskās at iņas, politiskās u  
kopīgās eko o ikas di e sijās.; 

• [ ] Sa iedrī as pašorga izēša ās, sadar ī as u  līdzdar ī as pras ju u  iespēju paplaši āša a, 
jo īpaši attīstot jau iešu pilso isko izglītī u, iedzī otāju līdzdar ī u e alstiskajās orga izā ijās, 
arod iedrī ās u  rī prātīgajā dar ā, alsts NVO fo du; 

• [ ] Lat iešu alodas lietoju a palieli āša a ikdie as saziņā, tostarp digitālajā u  sa iedrisko 
ediju idē, paplaši ot alodas apgu es pieeja ī u u  uzla ojot k alitāti; 

• [410] Sa iedrisko ediju patstā ī as odroši āša a, teh oloģiju, i frastruktūras u  satura 
oder izēša a; at alsta pasāku i a io ālās i for atī ās telpas daudz eidī as plurālis a  

odroši āša ai, k alitatī a ediju satura ražoša ai u  satura pieeja ī as odroši āša ai tā 
lietotājie  reģio os, piero ežā u  il ēkie  ar fu k io ālajie  trau ēju ie ; 



93 

 

• [ ] Strīdu risi āša as kultūras attīstī a u  alter atī o strīdu risi āša as eidu ie ieša a Lat ijā, 
t. sk. palieli ot ediā ijas ozī i sa iedrī ā u  pār aldī ā; 

• [428] Gudras, efektī as u  at ērtas pār aldī as īste oša a isos pu liskās pār aldes pro esos, par 
gal e o iz irzot il ēka ajadzī as u  alsts proaktī u rī ī u, īste ojot pierādīju os alstītus 
risi āju us u  starp ozaru koordi ētu sadar ī u, iz a tojot jau as etodes u  digitālās 
iespējas, pār aldei s iedzot saprota u u  pieeja u i for ā iju, odroši ot iespējas il ēkie  
līdzdar oties politikas eidoša ā u  pa ākot līdzs arotu sa iedrisko grupu pārstā ī u 

• [ ] Efektī a, ērta, sa lai īga, sa iedrī ai saprota a u  pieeja a tiesī aizsardzī as sistē a, 
ostipri ot tiesī aizsardzī as iestāžu kapa itāti, sa starpēju sadar ī u u  ie otu izprat i 

juridisko pro esu ie kāršoša ai sa starpēji papildi oši u  pieeja i digitālie risi āju i, kopējās 
sadar ī as platfor as u  ā ī as, ie otas prakses, pēt ie ī as u  ekspertīzes , ie iešot 
i o atī us, uz rezultātu ērstus u  eko o iskus risi āju us isās pir stiesas iz eklēša as 
iestādēs, tiesās u  ārpustiesas strīdu izskatīša as i stitū ijās, t.sk. īste ojot azaizsargāto u  
ietušo perso u at alsta u  aizsardzī as sistē u. 
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L- : IEDZĪVOTĀJU GRUPU, ĪPAŠI JAUNATNES 
PAŠINICIATĪVAS ATBALSTS 

Ar pašas sa iedrī as spēkie  ar risi āt irk i jautāju u. Mūsdie īga u  progresī a paš aldī as 
pār aldī a paredz ar ie  lielāku sa iedrī as iesaisti sa iedriskajās akti itātēs u  paš aldī as dar ī ā. 
Tāpē  ūtiski ir ei i āt sa iedrī as akti itāti, iesaistot dažādas iedzī otāju grupas sa starpējā palīdzī ā, 
kā arī pilsēt ides u  pilsētas sa iedriskās dzī es eidoša ā, kas i teresa ta pašie  e tspil iekie . Šādi 
pasāku i ei i a iedzī otāju augstāku iei teresētī u u  piederī as sajūtu pilsētai u  ietējai sa iedrī ai. 

Vie a o pro lē ā , kādēļ iedzī otāji eiesaistās a io āla u  paš aldī as lī eņa sa iedriskajās 
apspriedēs, ir eti ī a, ka tā ir iespēja s kaut ko ai īt. Iedzī otāji pārs arā e šas izteikt iedokli par 

a io ālā lī eņa pro lē ā , ko ietek ēt ir grūtāk, taču aiz irst par sa ā  iespējā  risi āt lokāla lī eņa 
pro lē as. Tāpē , o irzot sa iedrī as t.sk. pasī ās daļas  fokusu uz iespēja i tu āka lī eņa i i iatī ā , 
kur rezultāts ir redza s salīdzi oši drīz, ūtu iespēja s ei i āt to akti itāti u  i teresi arī par līdzdar ī u 
paš aldī as u  a io āla lī eņa aktualitātē , pie ēra , ei i āt ēlēša u akti itāti. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Plašas at alsta saņe ša as iespējas iedzī otāju 
i i iatī u projektu īste oša ai 

• Mazāku tautī u u  epilsoņu iesaistīša a ga  
kultūras dzī ē, ga  arī do es lē u u pieņe ša ā 

• Jau iešu dar ī a u  paši i iatī u projektu 
īste oša a Ve tspils jau iešu do e, Ve tspils 
jau iešu āja  

VĀJĀS PUSES 

• Nepietieka a jau iešu iesaistīša ās orga izā ijās, 
i i iatī u grupās u  pasāku os, kā arī lē u u 
pieņe ša as pro esos paš aldī ā 

IESPĒJAS 

• Starptautiskās sadar ī as stipri āša a ar 
sadraudzī as skolā  

• Jau iešu īpats ara o kopējā iedzī otāju skaita 
palieli āša ās 

• Na io āla lī eņa fi a siāls at alsts sa iedrī as 
saliedēša ai 

• Eiropas lī eņa fi a siāls at alsts igra tu, 
i oritāšu iekļauša ai sa iedrī ā 

• Iedzī otāju foru u u  aptauju eikša a 

DRAUDI 

• Iedzī otāju pasi itātes lī eņa pieaugu s attie ī ā 
uz pasāku u ap eklēša u  

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Valsts pār aldī a ir di u irzie u pro ess, kurā ierosi āt u  pa ākt jau us uzla oju us ar ik ie s 
pilsonis vai orga izā ija. Valsts u  paš aldī u iestādes proaktī i sadar ojas ar sa iedrī u u  auda tās 
uzti ēša os efektī u risi āju u, preti ākošas attieks es u  iz ilas reputā ijas dēļ. 

[ ] Zi āša u sa iedrī a ir aktī a sa iedrī a. Mūsu alsti raksturo ar ie  pieaugoša il ēku pārstā ie ī a 
sadar ī as u  so iālo part eru orga izā ijās, u  plašs alsts at alsts e alstiskajā  orga izā ijā . 
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Mūsdie u izglītī a piedā ā arī pilso iskai sa iedrī ai epie ieša ās līdzdalī as pras es u  spējas 
aizstā ēt sa as tiesiskās intereses. 

[ ] Lat ijas iedzī otāji saredz sa u lo u u  jūtas o ērtēti ģi e ē, dar ā u  sa ā kopie ā. Mēs spēja  
reizē dot u  gūt, iekļauties sa iedrī ā u  sadar oties. To sek ē e tikai katra il ēka zi āša as u  
perso ī as spēks, et arī eiks īgi i stitu io ālā at alsta rīki u  struktūras alstī. Ik ie s o u s ir 
Lat ija, tāpē , ai oties alstij, ai os arī es u , ai oties a , ai ās alsts. Ik ie s o u s ar 
ietek ēt to, kāda ūs ūsu ze e u  tauta . gadā u  turp ākajos gados. 

[36] NAP2027 iet erto fu da e tālo pār aiņu irzie u īste oša a …  tu i ot Lat iju Zie eļ alstu 
sa iedrī as pār aldī as odeli , kas iet er se ī sa iedrī as sa starpējo uzti ēša os u  rūpes ie a  par 
otru, ērķtie īgu irzī u uz kopīgi iz irzīto ērķu sas iegša u, sa iedrī as solidaritāti u  kopēja  
la u a  at ēlēto pu lisko resursu godīgu, at ildīgu u  aurspīdīgu sadali. Ceļot dar a ražīgu u, straujāk 
pieaugs iekšze es kopprodukts, kas ūs a ots ērķtie īgākai reģio ālajai politikai, azi āsies 

e ie līdzī a u  a adzī a, kā rezultātā pieaugs ap ieri ātī a ar dzī i. Izšķirīga ūs ūsu isu pras e 
sadar oties u  ūt at ildīgie  u  gata ie  pār aiņā . 

NAP 2021-  prioritātes Vie ota, droša u  at ērta sa iedrī ai  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Pieaug iedzī otāju īpats ars, kas izjūt piederī u u  uzti as Lat ijas 
sa iedrī ai u  tiesiskai alstij. Tāpē  il ēki s iedz ieguldīju u sa ā, sa u līdz il ēku u  alsts 
drošī ā, la klājī ā u  attīstī ā, azi ās egodīga rī ī a. Cil ēki apzi ās Lat ijas u  ik ie a 
iedzī otāja lo u glo ālajos pro esos u  ir at ērti sadar ī ai kopēju izai i āju u risi āša ā. 
Lat ija ir droša u  tiesiska alsts. Droša alsts ide kalpo par pa atu la klājī ai u  attīstī ai ; 

• RV Saliedētī a  ar ērķiem [ ] Pieaug piederī as sajūta Lat ijas sa iedrī ai, lat iskai u  
eiropeiskai kultūrtelpai. Saziņa u  sadar ī a starp dažādā  iedzī otāju grupā  a ā i 
palieli ājusies, azi ot spriedzi u  epa atotus aizspriedu us. Cil ēki gādā ie s par otru, aktī i 
veido u  piedalās sa iedriskajās akti itātēs, kā arī saredz sa iedrī as daudz eidī u kā ērtīgu 
resursu u  spēju sa starpēji saprasties u  ie īt ie a  otru. [ ] Iedzī otāji airāk lieto lat iešu 

alodu, gūst izprat i par sa iedrī u de okrātiskā Lat ijas i for atī ajā telpā u  ērtē 
i for ā ijas k alitāti. Tādējādi palieli ās gata ī a s iegt at alstu līdz il ēkie  u  airojas 
sa iedriskais la u s ; 

• RV Tiesisku s u  pār aldī a  ar ērķi [ ] Iedzī otāji ijiedar ī ā ar pu liskā  i stitū ijā  
eido la āku sa iedrī u u  pār aldī u, īste o sa as tiesiskās i tereses. Pu liskā pār aldī a isos 
aras atzaros kļu usi profesio ālāka – tā ir at ērtāka, ūsdie īgāka u  la āk u  ātrāk sas iedz 

rezultātus. Ik ie s jūt, ka alsts strādā iedzī otāju la ā, tā airojot ap ieri ātī u ar 
pakalpoju ie  u  uzti ēša os alsts pār aldei u  tiesī aizsardzī as sistē ai. Pakalpoju i ir 
perso ifi ēti, u  politika līdzs aro sa iedrī as i tereses. To odroši a digitalizā ijas laik eta 
s iegtās iespējas u  starp ozaru koordi ēta rī ī a . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai. . 
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.gada .fe ruārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Saliedētas u  pilso iski aktī as sa iedrī as 
attīstī as pa at ostād es .-2027. gadam.86 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.87 

.gada .augustā MK sēdē ir apstipri ātas Valsts alodas politikas pa at ostād es .-2027. 

gadam. 

UZDEVUMI 

• L-2-1: Veidot plašāku ko u ikā iju par iedzī otāju i i iatī u projektu ko kursos pieeja ā at alsta 
saņe ša u u  paplaši ot at alstā o i i iatī u loku 

• L-2- : Vei i āt teritorijas attīstī as iedrī u u  apkaimju eidoša os Ve tspilī 
• L-2-3: Palīdzēt eidot jau iešu pasaules skatīju u, ei i āt starptautiskus ko taktus 

• L-2-4: At alstīt Ve tspils pilsētas skolu skolē u pašpār alžu dalī u pilsētas sa iedriskajā dzī ē 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 
AKTUĀLĀ VĒRTĪBA .G. 
VAI JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Dažādu iedzī otāju grupu 
paši i iatī as projekti 
so iālajā jo ā 

0 Vairāk ekā 3 So iālais die ests 

2. Dažādu iedzī otāju grupu 
paši i iatī as projekti 
sporta jo ā 

37 Vairāk ekā 30 Sporta pār alde 

3. 

Dažādu iedzī otāju grupu 
paši i iatī as projekti 
kultūras jo ā 

Kultūras projekti – 21; 

jau iešu rī ā laika 
pa adīša as u  aktī as 
atpūtas ei i āša as 

projekti – 12; 

VeA jau iešu rī ā laika 
pa adīša as u  aktī as 
atpūtas ei i āša as 

projekti - 8 

Vairāk ekā 27 Kultūras e trs 

4. Jau iešu rī ā laika 
pa adīša as u  aktī as 

Jau iešu projekti Ve tspils 
Jau iešu āja  – 10; 

Vairāk ekā 23 
Ventspils Jau iešu 

āja 

 

86  https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-

2021-2027-gadam 
87 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
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NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 
AKTUĀLĀ VĒRTĪBA .G. 
VAI JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

atpūtas ei i āša as 
projekti 

Jau iešu rī ā laika 
pa adīša as projekti –16 

 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [406] Na io ālās ide titātes apziņas stipri āša a dažādā  iedzī otāju grupā , at alstot 
saliedējošu pasāku u īste oša u kultūras, alodas, teritoriālās, ēsturiskās at iņas, politiskās u  
kopīgās eko o ikas di e sijās; 

• [407] Sa iedrī as pašorga izēša ās, sadar ī as u  līdzdar ī as pras ju u  iespēju paplaši āša a, 
jo īpaši attīstot jau iešu pilso isko izglītī u, iedzī otāju līdzdar ī u e alstiskajās orga izā ijās, 
arod iedrī ās u  rī prātīgajā dar ā, alsts NVO fo du; 

• [410] Sa iedrisko ediju patstā ī as odroši āša a, teh oloģiju, i frastruktūras u  satura 
oder izēša a; at alsta pasāku i a io ālās i for atī ās telpas daudz eidī as plurālis a  

odroši āša ai, k alitatī a ediju satura ražoša ai u  satura pieeja ī as odroši āša ai tā 
lietotājie  reģio os, piero ežā u  il ēkie  ar fu k io ālajie  trau ēju ie ; 

• [ ] Tiesisku a u  de okrātiskas alsts apziņas stipri āša a sa iedrī ā, īste ojot sa iedrī as 
pilso isko izglītī u, odroši ot Lat ijas tiesī u sistē as sa ala sētu attīstī u tostarp il ēktiesī u 
ie ēroša u iepretī i o ā ijā  u  teh oloģiju radītajā  iz aiņā , azi ot irokrātiju u  
uzla ojot or atī o aktu k alitāti u  pieeja ī u; 

• [428] Gudras, efektī as u  at ērtas pār aldī as īste oša a isos pu liskās pār aldes procesos, par 

gal e o iz irzot il ēka ajadzī as u  alsts proaktī u rī ī u, īste ojot pierādīju os alstītus 
risi āju us u  starp ozaru koordi ētu sadar ī u, iz a tojot jau as etodes u  digitālās 
iespējas, pār aldei s iedzot saprota u u  pieeja u i for ā iju, odroši ot iespējas il ēkie  
līdzdar oties politikas eidoša ā u  pa ākot līdzs arotu sa iedrisko grupu pārstā ī u. 
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L- : IEDZĪVOTĀJU EMIGRĀCIJAS MAZINĀŠANA UN 
ĀRVALSTNIEKU/ REEMIGRANTU INTEGRĀCIJA 

Lai ga  gal e ie iedzī otāju e igrā ijas iemesli ir augstāks atalgoju s u  dzī es k alitātes uzla oša a, 
is iežāk i ētie atgrieša ās ie esli ir eeko o iska rakstura – ilgas pē  Lat ijas, ģi e e, īlestī a u. . 

perso īgie apstākļi. 

Lielākā e igra tu daļa ir azāku tautī u iedzī otāji, kas sa u lē u u pa ato ar to, ka iņi a  izjutuši 
pietieka i augstu piederī u Lat ijai. Die žēl to izraisa ga  epietieka i preti ākoša dar ī a o alsts 
puses, ga  fakts, ka Lat ijas sa iedrī ai joprojā  ir raksturīga ļoti augsta eie ietī a pret itu tautī u 
pārstā jiem. 

Tāpē  Ve tspils pilsētas paš aldī ai ir jāuztur u  jāattīsta i for ā ijas platfor a, kura skaidro iedzī otāju 
e igrā ijas sekas u  odroši a epie ieša o i for ā iju par pār elša os uz Ve tspili. Skaidrojot situā iju, 
izglītojot sa iedrī u par de ogrāfisko pro esu orisē  u  i tegrā ijas pro esu u  ediskri i ā iju, ir 
iespēja s saliedēt to u  ei i āt katra ietējā iedzī otāja iesaisti diasporas lat iešu atgrieša ās 

ei i āša ā u  jau ie rau ēju iekļauša ā. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• At alsta pasāku u eikša a emigrantu 

atgrieša ai uz Lat iju, t.sk. lat iskās ide titātes u  
piederī as sajūtas stipri āša ai, iesaistot 
e igra tu ģi e es u  draugus  

• Sa iedrī as saliedējošu pasāku u orga izēša a 
u  la ās prakses pie ēru izplatīša a 

• Veiks īga starpkultūru ko u ikā ija 

VĀJĀS PUSES 

• Nepietieka a piederī as sajūta alstij/ pilsētai 
azāku tautī u iedzī otājie  

• Ze āks atalgoju s ekā itās alstīs ai pilsētās 

• Lat ijas sa iedrī as eie ietī a pret itu tautī u 
pārstā jie  

IESPĒJAS 

• Mazi āta iedzī otāju e igrā ija pilsētā 

• Iedzī otāju piesaiste u  ree igrā ijas ei i āša a 

• Iedzī otāju aptauju eikša a 

• ES atbalsts Romu kopie as so iāli eko o iskā 
i tegrā ijas ei i āša ai izglītī as, odar i ātī as, 

eselī as aprūpes u  itās jo ās 

DRAUDI 

• Iedzī otāju e igrā ija uz itā  pilsētā  u  alstī   

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] . gadā Lat ija ir alsts, kurā ik ie s il ēks jūtas la i. Cil ēkus ie o līdzīgas ērtī as u  izprat e 
par lietu kārtī u pasaulē; šeit īt sa iedrī a, kurā il ēki rūpējas u  at alsta ie s otru, u  ik ie a  ir 

odroši āti pietieka i dzī es apstākļi u  iespējas tos uzla ot. Cil ēki spēj uzturēt sa u psiholoģisko u  
e o io ālo eselī u, salāgot ģi e es u  dar a dzī i, audīt kultūras dzī es agātī u u  pil ērtīgi pa adīt 

rī o laiku. Augstāka dzī es k alitāte ir arī Lat ijas priekšro ī a starp alstu ko kure ē. 
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[30] Latvijas valsts ir di i āta, lai īste otu lat iešu tautas paš oteikša ās tiesī as. Lat ija ir at ērta u  
draudzīga isu tautī u iedzī otājie , kas pieņe  Lat ijas pastā ēša as jēgu – lat iešu tautas, tās alodas 
u  kultūras attīstī u sa ā ze ē. Lai to odroši ātu, ie līdz s arīga ir ga  tautas, ga  pašas ze es je  
Latvijas dabas resursu atjaunotne. 

[ ] Lat ijas iedzī otāji saredz sa u lo u u  jūtas o ērtēti ģi e ē, dar ā u  sa ā kopie ā. Mēs spēja  
reizē dot u  gūt, iekļauties sa iedrī ā u  sadar oties. To sek ē e tikai katra il ēka zi āša as u  
perso ī as spēks, et arī eiks īgi i stitu io ālā at alsta rīki u  struktūras alstī. Ik ie s o u s ir 
Lat ija, tāpē , ai oties alstij, ai os arī es u , ai oties a , ai ās alsts. Ik ie s o u s ar 
ietek ēt to, kāda ūs ūsu ze e u  tauta . gadā u  turp ākajos gados. 

[ ] NAP  iet erto fu da e tālo pār aiņu irzie u īste oša a … , tu i ot Lat iju Zie eļ alstu 
sa iedrī as pār aldī as odeli , kas iet er se ī sa iedrī as sa starpējo uzti ēša os u  rūpes ie a  par 

otru, ērķtie īgu irzī u uz kopīgi iz irzīto ērķu sas iegša u, sa iedrī as solidaritāti u  kopēja  
la u a  at ēlēto pu lisko resursu godīgu, at ildīgu u  aurspīdīgu sadali. Ceļot dar a ražīgu u, straujāk 
pieaugs iekšze es kopprodukts, kas ūs a ots ērķtie īgākai reģio ālajai politikai, azi āsies 

e ie līdzī a u  a adzī a, kā rezultātā pieaugs ap ieri ātī a ar dzī i. Izšķirīga ūs ūsu isu pras e 
sadar oties u  ūt at ildīgie  u  gata ie  pār aiņā . 

NAP 2021-  prioritātes Stipras ģi e es, eseli u  aktī i il ēki  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi 

• Psiholoģiskā u  e o io ālā la klājī a  ar ērķi [ ] Psiholoģiskās u  e o io ālās la klājī as 
ei i āša a il ēku at alsta  krīzes situā ijās, i di iduālā pote iāla attīstī ai u  de ia tas 

uz edī as eidoša ās risku azi āša ai, ostipri ot eselī u kā ērtī u ; 

• Stipras ģi e es paaudzēs  ar ērķie  [ ] Ģi e es kā ērtī as stipri āša a sa iedrī ā, 
pil eidojot at alsta sistē u ģi e ē  u  pa at ajadzī u k alitatī u odroši āju u. [ ] 
Vie līdzīgas iespējas ēr ie  eatkarīgi o ģi e es so iālā stā okļa ; 

NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 

• RV Dar s u  ie āku i  ar ērķi [ ] Iespējas Lat ijas iedzī otājie  ar aktī u līdzdalī u 
iekļaujošā dar a tirgū strādāt at ilstoši sa ā  spējā  ūsdie īgās augstas k alitātes dar a ietās 
u  adek āti iesaistīties so iālās aizsardzī as sistē ā. Ar dar a ides k alitātē alstītu dar a dzī es 
ilgu a pieaugu u elt ie āku us i di īda lī e ī u  tautsai ie ī ā kopu ā. Ar ie āku u 
pieaugumu un fina šu pratī as elša u oti ēt iedzī otājus zi oši pār aldīt sa us fi a šu aktī us 
t.sk. sa azi ot parādu slogu u  attīstot produktī u uzkrāša u . Vei ot iepriekš i ēto, sek ēt 

katra Lat ijas iedzī otāja la klājī u . 
NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai ; 

• RV Mājoklis  ar ērķi [ ] Lat ijā isā  ājsai ie ī ā  ir pieeja i ājokļi. Esošais 
dzī oja ais fo ds līdz . gada  at ilst augstie  e ergoefekti itātes, ū ie ī as, drošī as u  
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la iekārtotī as sta dartie . Tiesiskais regulēju s ei i a pri ātos u  pu liskos ieguldīju us 
dzī oja ā fo da iz eidei . 

NAP 2021-2027 prioritātes Vie ota, droša u  at ērta sa iedrī ai  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Pieaug iedzī otāju īpats ars, kas izjūt piederī u u  uzti as Lat ijas 
sa iedrī ai u  tiesiskai alstij. Tāpē  il ēki s iedz ieguldīju u sa ā, sa u līdz il ēku u  alsts 
drošī ā, la klājī ā u  attīstī ā, azi ās egodīga rī ī a. Cil ēki apzi ās Lat ijas u  ik ie a 
iedzī otāja lo u glo ālajos pro esos u  ir at ērti sadar ī ai kopēju izai i āju u risi āša ā. 
Lat ija ir droša u  tiesiska alsts. Droša alsts ide kalpo par pa atu la klājī ai u  attīstī ai ; 

• RV Saliedētī a  ar ērķiem  [ ] Pieaug piederī as sajūta Lat ijas sa iedrī ai, lat iskai u  
eiropeiskai kultūrtelpai. Saziņa u  sadar ī a starp dažādā  iedzī otāju grupā  a ā i 
palieli ājusies, azi ot spriedzi u  epa atotus aizspriedu us. Cil ēki gādā ie s par otru, aktī i 

eido u  piedalās sa iedriskajās akti itātēs, kā arī saredz sa iedrī as daudz eidī u kā ērtīgu 
resursu u  spēju sa starpēji saprasties u  ie īt ie a  otru. [ ] Iedzī otāji airāk lieto lat iešu 

alodu, gūst izprat i par sa iedrī u de okrātiskā Lat ijas i for atī ajā telpā u  ērtē 
i for ā ijas k alitāti. Tādējādi palieli ās gata ī a s iegt at alstu līdz il ēkie  u  airojas 
sa iedriskais la u s . 

2019. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

.gada .fe ruārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Saliedētas u  pilso iski aktī as sa iedrī as 
attīstī as pa at ostād es .-2027. gadam.88 

2021.gada 22.jū ijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Izglītī as attīstī as pa at ostād es .-
. gada  "Nākot es pras es ākot es sa iedrī ai".89 

.gada .augustā MK sēdē ir apstipri ātas Valsts alodas politikas pa at ostād es .-2027. 

gadam. 

.gada .septe rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas So iālās aizsardzī as u  dar a tirgus 
politikas pa at ostād es .-2027. gadam.90 

MK .gada .septe rī sēdē protokols Nr.  at ēla Valsts odokļu politikas pa at ostād es .-
2025. gada  izpildes ter iņu, pa atojot ar Co id-  i fek ijas izraisīto seku e oteiktī u alsts 
eko o iskajā izaugs ē. 

.gada .aprīlī Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Kultūrpolitikas 
pa at ostād es . – .gada  Kultūr alsts . 

.gada .augustā Valsts sekretāru sa āks ē tika izskatīts pa at ostādņu projekts Jau at es 
politikas pa at ostād es .- .gada . 

 

88  https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-

2021-2027-gadam 
89 https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
90  https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-

gadam  

https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
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2021.gada .augustā Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts VARAM izstrādātais I for atī ais 
ziņoju s Valsts at alsts paš aldī ā , lai odroši ātu iedzī otājie  k alitatī us u  pieeja us īres 

ājokļus  VSS-765). 

UZDEVUMI 

• L-3-1: Mazi āt e igrā iju o Ve tspils pilsētas 

• L-3-2: Sek ēt iedzī otāju piesaisti u  oturēša u, ei i ot ree igrā iju u  saliedējot sa iedrī u 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
.G. VAI JAUNĀKĀ 

PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Reemigrantu skaits, cilv. 153 Vairāk ekā 100 CSP, RIG050 

2. Vēl e palikt dzī ot 
pilsētā edo āju, ka 

arētu pa est 
Ventspili), % 

65% Vairāk k ekā 70% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [84] Psihiskās u  e o io ālās eselī as stipri āša a sa iedrī ā, īste ojot uz ērķa grupā  
orie tētus profilakses pasāku us u  i ter e i, paplaši ot sa iedrī as zi āša as u  odroši ot 

o itori gu, tādējādi uzla ojot spēju pielāgoties ai īgie  dzī es u  dar a apstākļie  u  
ie laikus radot izprat i par psihiskās u  e o io ālās eselī as ozī i perso ī as izaugs ē, 

kopdar ī as u  iekļaujošas sa iedrī as eidoša ā; 

• [ ] Uzla ojot psiholoģisko u  e o io ālo eselī u, seksuālās u  reproduktī ās eselī as 
stipri āša a sa iedrī ā u  i fek iju sli ī u izplatī as risku azi āša a; 

• [103] La ēlīgu apstākļu radīša a ģi e es u  dar a dzī es saskaņoša ai, at alstot elastīgā u  
attāli ātā dar a iespējas, eidojot ģi e ei u  dar a ņē ēja  draudzīgu dar a idi u  
pilnveidojot at alstu ģi e es aprūpes pie āku u eikša ā; 

• [105] Ree igrā ijas ei i āša a, attīstot isapt erošu u  isā Lat ijā ie otu at alsta sistē u 
ree igrējošo perso u u  ģi eņu iekļauša ai; 

• [ ] Dar aspēka ree igrā ijas u  k alifi ēta ār alstu dar aspēka u  talantu piesaistes 

sek ēša a, epieļaujot dar a ietu k alitātes azi āša os; 
• [ ] Aktī ās dar a tirgus politikas attīstīša a ez dar a esošo, ezdar a riska  pakļauto u  

eko o iski eaktī o iedzī otāju akti izā ija, reģio ālās o ilitātes at alsta programmas) un 

ela ēlīgākā situā ijā esošo dar a tirgus dalī ieku t.sk. jau iešu, pir spe sijas e u ā esošo 
u  perso u ar i aliditāti  at alstīša a, ņe ot ērā i di īda u  reģio u spe ifiskās ajadzī as; 
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• [ ] Dažādu eidu fi a šu u  uzkrāju u ieguldīju u kultūras ei i āša a, ērķtie īgi eļot 
sa iedrī as fi a šu pratī u u  iero ežojot ezat ildīgu kreditēša u; 

• [ ] Uzņē ējdar ī u sek ējošas pu liskās i frastruktūras iz eide, alstoties uz teritoriju 
attīstī as plā oša as doku e tos oteikto teritoriju spe ializā iju u  aktuālo pri āto i estoru 
pieprasīju u, lai oti ētu reģio os eidot jau us produktus u  pakalpoju us, paaugsti āt 
produkti itāti, dažādot uzņē ējdar ī u, iz a tot i o ā ijas u  ko pete ču pār eses iespējas u  
piesaistīt k alifi ētu dar aspēku; 

• [ ] Plā oša as reģio u, paš aldī u u  itu teritorijas attīstī ā iesaistīto pušu kapa itātes, 
zi āša u u  ad i istratī o pro esu uzla oša a, lai palieli ātu paš aldī u sadar ī u u  spēju 

odroši āt iedzī otāju o ilitāti, i estī ijā  la ēlīgu idi u  augstu paš aldī u s iegto 
pakalpoju u k alitāti u  iz aksu efekti itāti; 

• [ ] Vietējās o ilitātes odroši āša a odar i ātī ai u  pakalpoju u saņe ša ai, uzla ojot 
i frastruktūru, s iedzot at alstu i o atī ie  ikro o ilitātes risi āju ie ; 

• [336] Pu lisko pakalpoju u uzla oša a at ilstoši iedzī otāju skaita di a ikai, attīstot 
alter atī us pakalpoju u odeļus u  i frastruktūru, paš aldī u pakalpoju u ēku 
e ergoefekti itāti, kā arī pu liskās ārtelpas k alitāti; 

• [ ] So iālo ājokļu atjau oša a u  skaita palieli āša a, ie laikus iz eidojot i stru e tu, kas 
s iedz ājokļu at alstu az odroši ātā  perso ā  dzī es ietas aiņai, lai ei i ātu 
iesaistīša os dar a tirgū; 

• [ ] At alsta s iegša a ilgtspējīgu, ze u ekspluatā ijas u  ū ie ī as iz aksu ājokļiem 

pri āri teritorijās ar jau u dar a ietu pote iālu, tai skaitā o ēršot tirgus epil ī as, kas 
re zē resursus az patērējošu, e ergoefektī u odulāro ū ie ī u, odroši ot 

e ergoefekti itāti, SEG e isiju sa azi āju u, i o atī u teh oloģiju u  gudrās ājas risi āju u 
u  ietējo resursu iz a toša u; 

• [ ] Mājokļu pieeja ī as uzla oša a grūtī ās o ākušie  u  ela ēlīgā situā ijā esošie  
iedzī otājie , izstrādājot ehā is u fi a siāla at alsta s iegša ai u  o ēršot faktorus, kas ka ē 
iz a tot īres ājokļu piedā āju u; 

• [ ] Izstrādāt ehā is u, kas paredzētu iespēju pri ātperso ā  saņe t gra tu ājokļa iegādei 
ai ū ie ī ai, kur piešķira ā gra ta ap ērs tiek oteikts pē  ēr u skaita ģi e ē; 

• [406] Na io ālās ide titātes apziņas stipri āša a dažādā  iedzī otāju grupā , at alstot 
saliedējošu pasāku u īste oša u kultūras, alodas, teritoriālās, ēsturiskās at iņas, politiskās u  
kopīgās eko o ikas di e sijās; 

• [ ] Sa iedrī as pašorga izēša ās, sadar ī as u  līdzdar ī as pras ju u  iespēju paplaši āša a, 
jo īpaši attīstot jau iešu pilso isko izglītī u, iedzī otāju līdzdar ī u e alstiskajās orga izā ijās, 
arod iedrī ās u  rī prātīgajā dar ā, alsts NVO fo du; 

• [408] Sa iedrī as izprat es par daudz eidī u kā resursu palieli āša a, stipri ot starpgrupu u  
starpkultūru ko u ikā ijas pras es u  saziņas i te sitāti, dažādī as adī u, kā arī diskri i ā ijas 

azi āša u; 

• [ ] Lat iešu alodas lietoju a palieli āša a ikdie as saziņā, tostarp digitālajā u  sa iedrisko 

ediju idē, paplaši ot alodas apgu es pieeja ī u u  uzla ojot k alitāti. 
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L- : JAUNU RISINĀJUMU IEVIEŠANA JAUNIEŠU 
NOTURĒŠANAI UN PIESAISTEI 

Pašreizējais dzi stī as lī e is Lat ijā a  pietieka s, lai ilgter iņā sagla ātu iedzī otāju skaitu esošajā 
lī e ī. To ēr, palieli ot idējo ie ai sie ietei piedzi ušo ēr u skaitu ie  par , ,  gadu laikā 
iespēja s palieli āt Lat ijas iedzī otāju skaitu par  tūkstošie . Līdz ar to, rūpīgi plā otai ģi e es 
politikai Lat ijas de ogrāfiskajā situā ijā ar ūt ilzu ozī e. 

Lai ga  Ve tspils pilsētas paš aldī a jau šo rīd ir ie a o ģi e ē  draudzīgākajā  pilsētā , jāturpi a 
eklēt iespējas paplaši āt at alsta eidus daudz ēr u ģi e ē , par šo jautāju u diskutējot ga  ar alsts 

iestādē , ga  ietējie  uzņē u ie . Jau iešu piesaistei jāizpēta iņu ajadzī as u  attie īgi jāiz eido 
at alsta progra a iņu pastā ī as odroši āša ai, oti ējot palikt Ve tspilī. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Augsta dzī es k alitāte jau ajā  u  
daudz ēr u ģi e ē  

• Pielāgota pilsētas i frastruktūra ģi e ē  

• Realizētas jau iešu i i iatī as, kas ei i a 
piederī as sajūtu pilsētai u  tala tīgu il ēku 
sagla āša u 

VĀJĀS PUSES 

• Nepietieka a jau iešu i terese u  
piederī as sajūta pilsētai 

• Nepietiekama ventspilnieku ēl e radīt 
ēr us pilsētā 

IESPĒJAS 

• At alsta iespējas jau ajā  u  daudz ēr u 
ģi e ē  

• At alsta iespējas jau iešie  

• Daudzpusīgas rī ā laika pa adīša as iespējas 
ģi e ē  u  jau iešie  

DRAUDI 

• Iedzī otāju e igrā ija uz itā  pilsētā  u  
alstī  

• Nepietiekošs alsts at alsts ēr u radīša ai 
u  dzi stī as ei i āša ai 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Lat ijas iedzī otāji saredz sa u lo u u  jūtas o ērtēti ģi e ē, dar ā u  sa ā kopie ā. Mēs spēja  
reizē dot u  gūt, iekļauties sa iedrī ā u  sadar oties. To sek ē e tikai katra il ēka zi āša as u  
perso ī as spēks, et arī eiks īgi i stitu io ālā at alsta rīki u  struktūras alstī. Ik ie s o u s ir 
Lat ija, tāpē , ai oties alstij, ai os arī es u , ai oties a , ai ās alsts. Ik ie s o u s ar 
ietek ēt to, kāda ūs ūsu ze e u  tauta . gadā u  turp ākajos gados. 

[ ] NAP  iet erto fu da e tālo pār aiņu irzie u īste oša a … , tu i ot Lat iju Zie eļ alstu 
sa iedrī as pār aldī as odeli , kas iet er se ī sa iedrī as sa starpējo uzti ēša os u  rūpes ie a  par 
otru, ērķtie īgu irzī u uz kopīgi iz irzīto ērķu sas iegša u, sa iedrī as solidaritāti u  kopēja  
la u a  at ēlēto pu lisko resursu godīgu, at ildīgu u  aurspīdīgu sadali. Ceļot dar a ražīgu u, straujāk 
pieaugs iekšze es kopprodukts, kas ūs a ots ērķtie īgākai reģio ālajai politikai, azi āsies 

e ie līdzī a u  a adzī a, kā rezultātā pieaugs ap ieri ātī a ar dzī i. Izšķirīga ūs ūsu isu pras e 
sadar oties u  ūt at ildīgie  u  gata ie  pār aiņā . 
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NAP 2021-2027 prioritātes Stipras ģi e es, eseli u  aktī i il ēki  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi 

• Prioritātes ērķis: [ ] Veseli u  aktī i il ēki Lat ijā kopā eido iekļaujošu sa iedrī u, kurā dzi st 
airāk ēr u, ir airāk lai īgu ģi eņu, at ildīgu u  par ākot i drošu ēr u e āku ; 

• RV Psiholoģiskā u  e o io ālā la klājī a  ar ērķi [ ] Psiholoģiskās u  e o io ālās la klājī as 
ei i āša a il ēku at alsta  krīzes situā ijās, i di iduālā pote iāla attīstī ai u  de ia tas 

uz edī as eidoša ās risku azi āša ai, ostipri ot eselī u kā ērtī u ; 

• RV Stipras ģi e es paaudzēs  ar ērķie  [ ] Ģi e es kā ērtī as stipri āša a sa iedrī ā, 
pil eidojot at alsta sistē u ģi e ē  u  pa at ajadzī u k alitatī u odroši āju u. [ ] 
Vie līdzīgas iespējas ēr ie  eatkarīgi o ģi e es so iālā stā okļa ; 

• RV So iālā iekļauša a  ar ērķi [ ] So iālais at alsts ir i di idualizēts, uz il ēku orie tēts, u  tas 
tiek piedā āts katra , ka  tas ir ai arētu ūt is airāk ajadzīgs . 

NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 

• RV Dar s u  ie āku i  ar ērķi [ ] Iespējas Lat ijas iedzī otājie  ar aktī u līdzdalī u 
iekļaujošā dar a tirgū strādāt at ilstoši sa ā  spējā  ūsdie īgās augstas k alitātes dar a ietās 
u  adek āti iesaistīties so iālās aizsardzī as sistē ā. Ar dar a ides k alitātē alstītu dar a dzī es 
ilgu a pieaugu u elt ie āku us i di īda lī e ī u  tautsai ie ī ā kopu ā. Ar ie āku u 
pieaugu u u  fi a šu pratī as elša u oti ēt iedzī otājus zi oši pār aldīt sa us fi a šu aktī us 
t.sk. sa azi ot parādu slogu u  attīstot produktī u uzkrāša u . Vei ot iepriekš i ēto, sek ēt 

katra Lat ijas iedzī otāja la klājī u . 
NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 

spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai ; 

• RV Mājoklis  ar ērķi [ ] Lat ijā isā  ājsai ie ī ā  ir pieeja i ājokļi. Esošais 
dzī oja ais fo ds līdz . gada  at ilst augstie  e ergoefekti itātes, ū ie ī as, drošī as u  
la iekārtotī as sta dartie . Tiesiskais regulēju s ei i a pri ātos u  pu liskos ieguldīju us 
dzī oja ā fo da iz eidei . 

NAP 2021-  prioritātes Vie ota, droša u  at ērta sa iedrī ai  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Pieaug iedzī otāju īpats ars, kas izjūt piederī u u  uzti as Lat ijas 
sa iedrī ai u  tiesiskai alstij. Tāpē  il ēki s iedz ieguldīju u sa ā, sa u līdz il ēku u  alsts 
drošī ā, la klājī ā u  attīstī ā, azi ās egodīga rī ī a. Cil ēki apzi ās Lat ijas u  ik ie a 
iedzī otāja lo u glo ālajos pro esos u  ir at ērti sadar ī ai kopēju izai i āju u risi āša ā. 
Lat ija ir droša u  tiesiska alsts. Droša alsts ide kalpo par pa atu la klājī ai u  attīstī ai ; 

• RV Saliedētī a  ar ērķiem  [ ] Pieaug piederī as sajūta Lat ijas sa iedrī ai, lat iskai u  
eiropeiskai kultūrtelpai. Saziņa u  sadar ī a starp dažādā  iedzī otāju grupā  a ā i 
palieli ājusies, azi ot spriedzi u  epa atotus aizspriedu us. Cil ēki gādā ie s par otru, aktī i 
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veido un piedalās sa iedriskajās akti itātēs, kā arī saredz sa iedrī as daudz eidī u kā ērtīgu 
resursu u  spēju sa starpēji saprasties u  ie īt ie a  otru. [ ] Iedzī otāji airāk lieto lat iešu 

alodu, gūst izprat i par sa iedrī u de okrātiskā Lat ijas i for atī ajā telpā u  ērtē 
i for ā ijas k alitāti. Tādējādi palieli ās gata ī a s iegt at alstu līdz il ēkie  u  airojas 
sa iedriskais la u s . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

.gada .fe ruārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Saliedētas u  pilso iski aktī as sa iedrī as 
attīstī as pa at ostād es .-2027. gadam.91 

.gada .jū ijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Izglītī as attīstī as pa at ostād es .-

. gada  Nākot es pras es ākot es sa iedrī ai .92 

.gada .septe rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas So iālās aizsardzī as u  dar a tirgus 
politikas pa at ostād es .-2027. gadam.93 

.gada .augustā Valsts sekretāru sa āks ē tika izskatīts pa at ostādņu projekts Jau at es 
politikas pa at ostād es .- .gada .94 

.gada .augustā Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts I for atī ais ziņoju s Valsts at alsts 
paš aldī ā , lai odroši ātu iedzī otājie  k alitatī us u  pieeja us īres ājokļus  VSS-765). 

UZDEVUMI 

• L-4-1: Izveidot programmu "Ventspils - Jau iešie  draudzīga pilsēta" 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Bēr u -6 gadu e u ā 
skaits, cilv. 

2441 Vairāk ekā ,  tūkst. PMLP 

2. Bēr u -18 (neieskaitot) 

gadu e u ā skaits, cilv. 
3974 Vairāk ekā  tūkst. PMLP 

 

91  https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-

2021-2027-gadam 
92 https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
93  https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-

gadam  
94 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524  

https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524
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AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [ ] Psihiskās u  e o io ālās eselī as stipri āša a sa iedrī ā, īste ojot uz ērķa grupā  
orie tētus profilakses pasāku us u  i ter e i, paplaši ot sa iedrī as zi āša as u  odroši ot 

o itori gu, tādējādi uzla ojot spēju pielāgoties ai īgie  dzī es u  dar a apstākļie  u  
vienlaikus radot izprat i par psihiskās u  e o io ālās eselī as ozī i perso ī as izaugs ē, 
kopdar ī as u  iekļaujošas sa iedrī as eidoša ā; 

• [85] At alsts e āku pras ju pil eidoša ai, uzla ojot ēr u u  jau iešu psiholoģisko u  
e o io ālo la klājī u u  azi ot psihiskās eselī as u  ā īša ās trau ēju u eidoša ās riskus 

ākot ē; 

• [ ] Vardar ī as profilakse, t.sk. azi ot o i gu jau iešu idū, u  sa lai īga i ter e e dažādās 
krīzes situā ijās, stipri ot il ēku psiholoģisko u  e o io ālo oturī u u  spēju rast la ēlīgu 
risi āju u; 

• [89] Vie līdzīgu iespēju radīša a ēr ie  u  jau iešie  ar spe iālā  ajadzī ā , stipri ot 
iekļaujošu izglītī u, attīstot asiste tu pieeja ī u izglītī as iestādēs, kā arī so iālo u  eselī as 
aprūpes pakalpoju u s iedzēju iesaisti u  sadar ī as koordi ā iju, odroši ot k alitatī u esošo 
u  jau u, i o atī u so iālo pakalpoju u attīstī u u  pieeja ī u reģio os, tādējādi uzla ojot 

ēr u dzī es k alitāti u  pāreju uz pieaugušo dzī i; 
• [101] Ģi eņu la klājī as ei i āša a, pārskatot pe sijas, alsts so iālos pa alstus u  atlīdzī as, 

pil eidojot odokļu sistē u, kā arī s iedzot pārtikas at alstu u  pa ata ateriālo palīdzī u, lai 
azi ātu a adzī as risku ājsai ie ī ās ar ēr ie , prioritāri jau ajās ģi e ēs, daudz ēr u 

u  ie a e āka ģi e ēs, u  ģi e ēs, kur kāds o e ākie  ir zaudējis dar spējas; 

• [102] Ģi e es kā ērtī as stipri āša a sa iedrī ā, … , pil eidojot jau iešu izglītoša u u  
ei i ot sa iedrī as i for ētī u par e āku pras ju, attie ī u pratī as, ģi e es u  laulī as 

te atiku u  paaudžu solidaritātes lo u tautas ilgtspējīgā izaugs ē, kā arī odroši ot 
pierādīju os alstītas ģi e es politikas izstrādi u  īste oša u 

• [122] Dar a ar jau at i ozī es u  eidu paplaši āša a u  stipri āša a, lai ei i ātu efektī u 
pāreju o ēr a uz pieaugušā statusu; 

• [ ] Aktī ās dar a tirgus politikas attīstīša a ez dar a esošo, ezdar a riska  pakļauto u  
eko o iski eaktī o iedzī otāju akti izā ija, reģio ālās o ilitātes at alsta progra as  un 

ela ēlīgākā situā ijā esošo dar a tirgus dalī ieku t. sk. jau iešu, …  at alstīša a, ņe ot ērā 
i di īda u  reģio u spe ifiskās ajadzī as; 

• [ ] Plā oša as reģio u, paš aldī u u  itu teritorijas attīstī ā iesaistīto pušu kapa itātes, 
zi āša u u  ad i istratī o pro esu uzla oša a, lai palieli ātu paš aldī u sadar ī u u  spēju 

odroši āt iedzī otāju o ilitāti, i estī ijā  la ēlīgu idi u  augstu paš aldī u s iegto 
pakalpoju u k alitāti u  iz aksu efekti itāti; 

• [ ] Vietējās o ilitātes odroši āša a odar i ātī ai u  pakalpoju u saņe ša ai, uzla ojot 
i frastruktūru, s iedzot at alstu i o atī ie  ikro o ilitātes risi āju ie ; 

• [ ] So iālo ājokļu atjau oša a u  skaita palieli āša a, ie laikus iz eidojot i stru e tu, kas 
s iedz ājokļu at alstu az odroši ātā  perso ā  dzī es ietas aiņai, lai ei i ātu 
iesaistīša os dar a tirgū; 

• [ ] At alsta s iegša a ilgtspējīgu, ze u ekspluatā ijas u  ū ie ī as iz aksu ājokļie  
pri āri teritorijās ar jau u dar a ietu pote iālu, tai skaitā o ēršot tirgus epil ī as, kas 

re zē resursus az patērējošu, e ergoefektī u odulāro ū ie ī u, odroši ot 
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e ergoefekti itāti, SEG e isiju sa azi āju u, i o atī u teh oloģiju u  gudrās ājas risi āju u 
u  ietējo resursu iz a toša u; 

• [ ] Mājokļu pieeja ī as uzla oša a grūtī ās o ākušie  u  ela ēlīgā situā ijā esošie  
iedzī otājie , izstrādājot ehā is u fi a siāla at alsta s iegša ai u  o ēršot faktorus, kas ka ē 
iz a tot īres ājokļu piedā āju u; 

• [352] Izstrādāt ehā is u, kas paredzētu iespēju pri ātperso ā  saņe t gra tu ājokļa iegādei 
ai ū ie ī ai, kur piešķira ā gra ta ap ērs tiek oteikts pē  ēr u skaita ģi e ē; 

• [407] Sa iedrī as pašorga izēša ās, sadar ī as u  līdzdar ī as pras ju u  iespēju paplaši āša a, 
jo īpaši attīstot jau iešu pilso isko izglītī u, iedzī otāju līdzdar ī u e alstiskajās orga izā ijās, 
arod iedrī ās u  rī prātīgajā dar ā, alsts NVO fo du; 

• [408] Sa iedrī as izprat es par daudz eidī u kā resursu palieli āša a, stipri ot starpgrupu u  
starpkultūru ko u ikā ijas pras es u  saziņas i te sitāti, dažādī as adī u, kā arī diskri i ā ijas 

azi āša u. 
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L- : DAUDZVEIDĪGA, INTENSĪVA, IEDZĪVOTĀJUS UN 
APMEKLĒTĀJUS SAISTOŠA KULTŪRAS DZĪVE 

Pilsētas kultūr idi eido tās kultūr ēsturiskais a toju s, kultūras i stitū iju i frastruktūra, dažādi 
pasāku i u  paši il ēki. Kultūr ēsturiskā a toju a sagla āša a u  kultūras attīstī a ir īpaši s arīga 
Lat ijas reģio os, lai e tikai piesaistītu tūristus u  ie rau ējus, et arī ei i ātu ietējo iedzī otāju 
piederī as sajūtu pilsētai. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Plašs kultūras i frastruktūras u  i stitū iju tīkls 

• Bēr u i liotēkas u  Daudzfu k io ālā 
pakalpojumu centra izveide 

• Kultūras e trs orga izē dažādu ža ru pasāku us 

• Ve tspils i liotēkas aktī a iesaiste ūžizglītī as 
progra u eidoša ā u  odroši āša ā 

• Na io ālo i oritāšu kultūras pasāku u klāsts 

• Jau iešu āja ir Ve tspils jau iešu at alsta pu kts 
i i iatī u īste oša ā 

• Ko ertzālē Lat ija  u  teātra a ā Jūras ārti  
plašs profesio ālās ākslas pieeja ī as 

odroši āju s reģio a iedzī otājiem 

• Moder as i liotēkas, kas dar ojas arī kā 
sabiedriskie centri 

• Reģio ālās ozī es muzejs 

• Vides pieeja ī a perso ā  ar kustī u 
trau ēju ie  kultūras iestādēs 

VĀJĀS PUSES 

• Radošo i dustriju at alsta platfor as e tra 
trūku s 

• Pilnveidojama kultūras pasāku u koordi ā ija, 
epietieka a kopējā plā oša a starp dažādā  

paš aldī as iestādē  u  struktūr ie ī ā  

• Nepietieka a iedzī otāju iesaistīša ās publisko 

pasāku u orga izēša ā  

IESPĒJAS 

• Iedzī otāju i terese par te atiskajie  pilsētas 
pasāku ie  u  tradī iju pasāku ie  

• Ve tspils i liotēkas ūžizglītī as e tra 
i frastruktūras u  ateriālteh iskās āzes 

odroši āša a il ēkie  ar īpašā  ajadzī ā  

• Iedzī otājie  saistošu pasāku u orga izēša a, 
kas ei i a iedzī otāju piederī as sajūtu Ve tspilij 

• Ventspils kultūr ietu, t.sk. radošo k artālu, 
attīstī a,  

• Ve tspils kultūras dzī es pētīju a eikša a, lai 
izprastu, kā odroši āt iedzī otājus saistošu 
kultūras dzī i 

DRAUDI 

• ES fi a sēju a sa azi āša a kultūras jo ai 
• Nela ēlīgas de ogrāfiskās situā ijas te de es  
• Valsts fi a sēju a kultūrai epropor io āla 

o irze Rīgai u  pārējai Latvijai 

• Nepietieka s alsts fi a sēju s kultūras ozarē  

• Iedzī otāju, īpaši ēr u u  jau iešu, i tereses 
zudu s par kultūras dzī i 

• Atalgoju a lī e is kultūras jo ā a io ālā 
ērogā 

• Māksli ieki, ieskaitot ākslas pasāku u režisorus, 
parasti salīdzi oši ieži ai a idi, kas ar radīt 

epastā īgu kultūras spe iālistu skaitu 
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• Ve tspils uzeja struktūr ie ī u i frastruktūras 
attīstīša a 

• At alsts lat iešu ēsturiskās ze es u ikālās 
kultūr ides u  kopīgas ide titātes sagla āša a u  
popularizēša a 

• Ko ertu, izrāžu u  itu kultūras pasāku u 
at elša a sakarā ar alstī oteiktie  
iero ežoju ie  īrusa izplatī as iero ežoša ai 

• Kultūras iestāžu slēgša a sakarā ar alstī 
noteiktiem ierobežoju ie  īrusa izplatī as 
iero ežoša ai 

• Bi liotēku iero ežota dar ī a sakarā ar alstī 
oteiktie  iero ežoju ie  īrusa izplatī as 

iero ežoša ai 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] . gadā Lat ija ir alsts, kurā ik ie s il ēks jūtas la i. Cil ēkus ie o līdzīgas ērtī as u  izprat e 
par lietu kārtī u pasaulē; šeit īt sa iedrī a, kurā il ēki rūpējas u  at alsta ie s otru, u  ik ie a  ir 

odroši āti pietieka i dzī es apstākļi u  iespējas tos uzla ot. Cil ēki spēj uzturēt sa u psiholoģisko u  
e o io ālo eselī u, salāgot ģi e es u  dar a dzī i, audīt kultūras dzī es agātī u u  pil ērtīgi pa adīt 

rī o laiku. Augstāka dzī es k alitāte ir arī Lat ijas priekšro ī a starp alstu ko kure ē. 

NAP 2021-  prioritātes Kultūra u  sports aktī ai u  pil ērtīgai dzī ei  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Ik ie a  pieeja s di a isks kultūras …  pakalpoju u klāsts, kas ļauj 
attīstīt tala tus u  eidot spē īgu Lat ijas tēlu pasaulē ; 

• RV Cil ēku līdzdalī a kultūras …  akti itātēs  ar ērķi [ ] Kultūras …  pieeja ī a isie , 
paaugsti ot Lat ijas sa iedrī as dzī es k alitāti ; 

• RV Kultūras …  de u s ilgtspējīgai sa iedrī ai  ar ērķi [ ] Kultūra …  veicina Latvijas 

eko o ikas u  so iālo izaugs i, eidojot radošu u  ilgtspējīgu Lat ijas sa iedrī u . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 

iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

2020.gada 10. o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .95 

.gada .fe ruārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Saliedētas u  pilso iski aktī as sa iedrī as 
attīstī as pa at ostād es .-2027. gadam.96 

.gada .augustā MK sēdē ir apstipri ātas Valsts alodas politikas pa at ostād es .-2027. 

gadam. 

 

95 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  
96  https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-

2021-2027-gadam 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10
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.gada .aprīlī Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Kultūrpolitikas 
pa at ostād es .- .gada  Kultūr alsts .97 

UZDEVUMI 

• L-5-1: Vei i āt saistošu, tradi io ālu u  saliedējošu pasāku u orga izēša u, kas ei i a 
e tspil ieku piederī as sajūtu pilsētai 

• L-5-2: Vei i āt Ve tspils radošā k artāla iz eidi 
• L-5- : Pil eidot u  oder izēt pilsētas kultūras pakalpojumu piedā āju u 

• L-5-4: Atjau ot kultūras iestāžu i frastruktūru u  pil eidot kultūras o jektu ateriālteh isko 
āzi 

• L-5-5: Sagla āt u  popularizēt lat iešu, lī iešu, e tiņu u  itu tautu kultūras ide titāti 
āka ajā  paaudzē  kā e ateriālo kultūras a toju u 

• L-5-6: Attīstīt Ve tspils uzeja i frastruktūru u  piedā āju u 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedzī otāju ērtēju s par 
paš aldī as dar u kultūras 
jautāju u risi āša ā, 

pozitī s ērtēju s, % 

88% Vairāk ekā 85% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

2. Iedzī otāju ērtēju s par 
kultūras pasāku ie , 

pozitī s ērtēju s, % 

83% (2018. g.) Vairāk ekā 85% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

3. Pu lisko pasāku u skaits 
teātra a ā Jūras ārti  
u  ko ertzālē Lat ija  

190 Vairāk ekā 190 
SIA „Kurze es 
filhar o ija  

4. Bi liotēku lasītāju skaits, 

cilv. 
14766 Vairāk ekā 15 tūkst. Ve tspils i liotēka 

5. Bi liotēku ap eklēju u 
skaits, tūkst. 446 Vairāk ekā  tūkst. Ve tspils i liotēka 

6. Muzeju ap eklēju u 
skaits, tūkst. 

143 Vairāk ekā 150 Ventspils muzejs 

 

97 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590
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NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

7. Mazāku tautī u 
pasāku ie  piešķirtais 
Do es fi a sēju s, tūkst. 
EUR 

51,3 Vairāk ekā 52 Kultūras e trs 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [336] Pu lisko pakalpoju u uzla oša a at ilstoši iedzī otāju skaita di a ikai, attīstot 
alter atī us pakalpoju u odeļus u  i frastruktūru, paš aldī u pakalpoju u ēku 
e ergoefekti itāti, kā arī pu liskās ārtelpas k alitāti; 

• [367] Sa iedrī as, īpaši tās azaktī ās daļas, iesaistīša a kultūras … , t.sk. aktī ā tūris a 
akti itātēs, piedā ājot u  īste ojot daudz eidīgas efor ālās izglītī as, kultūrpolitikas, …  

i i iatī as; 

• [ ] Sa iedrī as izglītoša a u  i for ēša a par …  kultūras, … , lo u perso ī as attīstī ā, 
eidojot sa iedrisko pasūtīju u dažādā  auditorijā , attīstot i liotēku pakalpoju us; 

• [369] Valsts u  paš aldī u i stitū iju, izglītī as iestāžu, pri ātā sektora u  e alstisko orga izā iju 
sadar ī a koordi ētai …  kultūras i frastruktūras t.sk. kultūras pie i ekļi, sakrālais a toju s  
iz a toša ai u  aktī ā tūris a attīstī a iedzī otāju dzī es k alitātes uzla oša ai, īste ojot 
starpi stitu io ālus u  starpsektorālus kopprojektus u  akti itātes; 

• [370] Kultūras a toju a, sporta tradī iju u  ērtī u sagla āša a u  odoša a āka ajā  
paaudzē , iesaistot iedzī otājus u  odroši ot jau āko IKT iz a toša u, lai pil ērtīgi iekļautos 
pasaules kultūras telpā u  sportā 

• [380] Kultūras …  pakalpoju u u  i frastruktūras kartēša a u  reģio ālās koordi ēša as 
sistē as iz eidoša a, lai attīstītu u  efektī i iz a totu esošo kultūras u  sporta i frastruktūru u  
i estētu jau as i frastruktūras radīša ā; 

• [ ] Pieeja as u  koordi ētas kultūras …  jo as fi a sēša as sistē as pil eide, paaugsti ot 
orga izā iju kapa itāti u  ko kurētspēju, … ; 

• [ ] At alstošas ides radīša a profesio ālajai āksli ie iskajai jau radei, iz eidojot radošo 
perso u atalgoju a sistē u u  pil eidojot fi a šu at alsta i stru e tus profesio ālajai 

āksli ie iskajai jau radei; 
• [383] Atbalstošas ides radīša a azajie  uzņē ējie  u  e alstiskajā  orga izā ijā  kultūras, 

aktī ās atpūtas u  radošo i dustriju t.sk. eksportspējīgu produktu u  pakalpoju u  jo ā, 
osakot alsts u  paš aldī u at alsta i stru e tus. Pārskatīt NVO iespējas sai ie iskās 

dar ī as eikša ai; 
• [ ] Kultūras, …  u  tūris a pakalpoju u eksporta palieli āša a, popularizējot Lat ijas tēlu u  

ei i ot kultūras …  pakalpoju u patērētāju u  i estī iju piesaisti; 
• [385] Siste ātiska jau o tala tu apzi āša a u  epazaudēša a kultūras …  jo ā, …). 
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L- : DAUDZVEIDĪGAS SPORTOŠANAS, AKTĪVĀS ATPŪTAS 
UN AUGSTAS KLASES SPORTA IESPĒJAS 

Sporta  ir ļoti daudzpusēja ietek e ga  uz pilsētas sa iedrī u, ga  arī uz eko o iku. Sports ūtiski 
ietek ē sa iedrī as eselī u, tas odroši a aizraujošu rī ā laika pa adīša u, ga  sportojot ga  
i di iduāli, ga  kopā ar itie , ga  sekojot līdzi pasāku ie . Sports azi a egatī as so iālās pro lē as 
u  ei i a kopī as sajūtas u  piederī as eidoša os. Pilsētu pārstā oši sportisti u  komandas, un to 

pa āku i, pozitī i ietek ē pilsētas tēlu. Sporta pasāku i pilsētai piesaista ap eklētājus. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Daudz eidīgas sporta akti itāšu iespējas dažāda 
e u a iedzī otājie  

• Plašs sporta akti itāšu klāsts ga  se iorie , ga  
perso ā  ar kustī u trau ēju ie  

• Plašs sporta sa e sī u piedā āju s 

• Plaši ap eklēti sporta pasāku i 
• Augsta ēr u u  jau iešu iesaiste sporta 

akti itātēs 

• Peld asei s pielāgots il ēkie  ar kustī u 
trau ēju ie  

• Lat ijas ērogā atpazīsta as sporta ko a das u  

sportisti 

• Pieredze starptautisku sa e sī u rīkoša ā 

• Paš aldī as fi a siālais at alsts sporta 
i frastruktūrai, sporta klu ie , sporta  alsts 
izglītī as iestādēs u  pasāku ie  

• Ve tspils ir iekļauta eselīgo paš aldī u tīklā 

VĀJĀS PUSES 

•  u   z aigžņu ies ī u epietieka ī a pilsētā 

• Sporta edi ī as reha ilitā ijas telpu trūku s 

•   peld asei a trūku s 

• Nepietieka s alsts at alsts Na io ālajām sporta 

āzē , to dar ī ai ko u ālo pakalpoju u 
apmaksai 

IESPĒJAS 

• Veselīga u  aktī a dzī es eida popularizēša a 
Ve tspils iedzī otāju idū 

• Velo eliņu sa starpēja sa ie oša a, papildi ot jau 
esošo tīklu 

• Sporta iestāžu i frastruktūras uzla oša a 

• Na io āla lī eņa at alsts eselīga dzī es eida 
ei i āša ai 

• ES fo du līdzekļi aktī as o e oša as ei i āša as 

projektiem 

• Reha ilitā ijas pakalpoju u pieeja ī as 

paplaši āša a 

DRAUDI 

• Tre eru trūku s pilsētas sporta skolā, saistī ā ar 
zemu darba samaksu 

• Ze āks alsts fi a siālais at alsts sporta attīstī ai 
• Neat alstoša alsts politika attie ī ā uz sporta 

i frastruktūras iz ū i reģio os 

• Saei as pieņe to liku u egatī a ietek e uz 

sporta fi a sēša u 

• Sporta iestāžu slēgša a sakarā ar alstī noteiktiem 

iero ežoju ie  īrusa izplatī as iero ežoša ai 
• Sporta pasāku u at elša a sakarā ar alstī 

oteiktie  iero ežoju ie  īrusa izplatī as 
iero ežoša ai 
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• Sporta o jektu popularizēša a o etņu 
orga izēša ai, t.sk. perso ā  ar kustī u 
trau ēju ie  

NAP 2021-  prioritātes Kultūra u  sports aktī ai u  pil ērtīgai dzī ei  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Ik ie a  pieeja s di a isks …  sporta pakalpoju u klāsts, kas ļauj 
attīstīt tala tus u  eidot spē īgu Lat ijas tēlu pasaulē ; 

• RV Cil ēku līdzdalī a …  sporta akti itātēs  ar ērķi [ ] …  fizisko akti itāšu pieeja ī a isie , 
paaugsti ot Lat ijas sa iedrī as dzī es k alitāti ; 

• RV …  sporta de u s ilgtspējīgai sa iedrī ai  ar ērķi [ ] …  sports veicina Latvijas 

eko o ikas u  so iālo izaugs i, eidojot radošu u  ilgtspējīgu Lat ijas sa iedrī u . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .98 

2021.gada 2 .aprīlī Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Sporta politikas 
pa at ostād es .- .gada .99 

.gada .fe ruārī Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Sa iedrī as 
eselī as pa at ostād es .- .gada .100 

UZDEVUMI 

• L-6-1: Vei i āt sporta i frastruktūras paplaši āša u dažādu akti itāšu eikša ai zie as sezo ā 

• L-6-2: Iesaistīt sa iedrī u sporta u  fiziskajās akti itātēs, iz a tojot jau la i iekārtoto sporta 
i frastruktūru u  plaši iesaistot isas iedzī otāju grupas, īpaši tās azaktī o daļu 

• L-6-3: Veikt pu liskās i frastruktūras iz ū i u  pār ū i eselīga dzī es eida ei i āša ai 
• L-6-4: Nodroši āt sporta i frastruktūras attīstī u, t.sk. atjau ot esošo sporta i frastruktūru u  

paplaši āt to starptautiskai dar ī ai 
• L-6- : At alstīt augstas klases sportistus u  profesio ālos sporta klu us, sek ējot Ve tspils ārda 

eša u alstī u  pasaulē 

• L-6-6: Vei i āt alsts at alstu Ve tspils Na io ālajā  sporta āzē  

 

98 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  
99 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501607  
100 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498718  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501607
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498718
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedzī otāju ērtēju s par 
sporta attīstī as 

ei i āša u, pozitī s 
ērtēju s, % 

86% Vairāk ekā 80% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

2. 

Bēr u, jau iešu iesaiste 
sporta akti itātēs, cilv. 

Sporta skola Spars  – 

1160, 

Sporta klubos – 1280 

"Sporta skola Spars  
– airāk ekā 1100; 

Sporta klubi – airāk 
ekā 1200" 

Ventspils Sporta 

pār alde 

3. Starptautisku sa e sī u 
skaits 

65 65 
Ventspils Sporta 

pār alde 

4. Sportistu skaits, kuri 

iz ī ījuši godalgotas ietas 
Latvijas / Eiropas / Pasaules 

ēroga sa e sī ās 
pieaugušajie  u  
jau iešie , cilv. 

30 30 
Ventspils Sporta 

pār alde 

5. Iedzī otāju ērtēju s par 
paš aldī as dar u aktī ās 
atpūtas u  rī ā laika 
pa adīša as iespēju 
risi āša ā, % pil īgi 
ap ieri a, drīzāk ap ieri a  

85% Vairāk ekā 80% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [336] Pu lisko pakalpoju u uzla oša a at ilstoši iedzī otāju skaita di a ikai, attīstot 
alter atī us pakalpoju u odeļus u  i frastruktūru, paš aldī u pakalpoju u ēku 
energoefekti itāti, kā arī pu liskās ārtelpas k alitāti; 

• [367] Sa iedrī as, īpaši tās azaktī ās daļas, iesaistīša a … , sporta u  fiziskajās, t.sk. aktī ā 
tūris a akti itātēs, piedā ājot u  īste ojot daudz eidīgas efor ālās izglītī as, … , sporta (t.sk. 

starptautiskus tautas sporta pasāku us  u  fizisko akti itāšu i i iatī as; 

• [368] Sa iedrī as izglītoša a u  i for ēša a par fizisko akti itāšu iespējā , to ozī i eselī as 
ei i āša ā u  … , sporta u  fizisko akti itāšu lo u perso ī as attīstī ā, eidojot sa iedrisko 

pasūtīju u dažādā  auditorijā , … ; 

• [369] Valsts u  paš aldī u i stitū iju, izglītī as iestāžu, pri ātā sektora u  e alstisko orga izā iju 
sadar ī a koordi ētai sporta …  i frastruktūras …  iz a toša ai u  aktī ā tūris a attīstī a 
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iedzī otāju dzī es k alitātes uzla oša ai, īste ojot starpi stitu io ālus u  starpsektorālus 
kopprojektus u  akti itātes; 

• [370] Kultūras a toju a, sporta tradī iju u  ērtī u sagla āša a u  odoša a āka ajā  
paaudzē , iesaistot iedzī otājus u  odroši ot jau āko IKT iz a toša u, lai pil ērtīgi iekļautos 
pasaules kultūras telpā u  sportā; 

• [371] …  sporta jo as pedagogu sagata oša a, spe iālistu u  profesio āļu kapa itātes 
stipri āša a, sadar ī ā ar Lat ijas augstskolā  izstrādājot izglītī as progra u saturu, 

odroši ot rī ā laika akti itātes profesio ālu pedagogu u  tre eru adī ā; 
• [380] …  sporta pakalpoju u u  i frastruktūras kartēša a u  reģio ālās koordi ēša as sistē as 

iz eidoša a, lai attīstītu u  efektī i iz a totu esošo kultūras u  sporta i frastruktūru u  i estētu 
jau as i frastruktūras radīša ā; 

• [381] Pieeja as u  koordi ētas …  sporta jo as fi a sēša as sistē as pil eide, paaugsti ot 
orga izā iju kapa itāti u  ko kurētspēju, at alsta odroši āša a sporta , tai skaitā augstākās 
izglītī as iestādēs, kā arī starptautisku sporta pasāku u fi a sēša as sistē as pil eide; 

• [383] At alstošas ides radīša a azajie  uzņē ējie  u  e alstiskajā  orga izā ijā  …  

aktī ās atpūtas …  jo ā, osakot alsts u  paš aldī u at alsta i stru e tus. Pārskatīt NVO 
iespējas sai ie iskās dar ī as eikša ai; 

• [384] … , sporta u  tūris a pakalpoju u eksporta palieli āša a, popularizējot Lat ijas tēlu u  
veicinot …  sporta pakalpoju u patērētāju u  i estī iju piesaisti; 

• [385] Siste ātiska jau o tala tu apzi āša a u  epazaudēša a …  sporta jo ā, pieredzējušu u  
starptautisku atzi ī u gu ušu sportistu ai spe iālistu iesaistīša a sporta ozares attīstī ā skolē i, 
studenti). 
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V- : KVALITATĪVU UN KOMFORTABLU MĀJOKĻU 
ATTĪSTĪBA 

Cil ēka la klājī a lielā ērā ir atkarīga o tā, ai iņa lietoju ā ai īpašu ā ir at ilstošs ājoklis, ai tas ir 
pietieka i la iekārtots u  ājsai ie ī ai pieeja s, t.i. ai at ilst il ēka aksātspējai. Mājokļu 
pieeja ī a ar ie ēroja i ei i āt iedzī otāju skaita sagla āša os pilsētā, jo tā ir prioritāra lieta il ēkie , 
kas ēlas pār elties uz Ve tspili, pie ēra , lai strādātu, kā arī jau iešie , kas ēlas odalīties o ģi e es 
u , ja iņi e ar atļauties ājokļa īri ai tie ie kārši a  pieeja i, pār eļas uz itu alsti. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Daudzdzī okļu āju dzī okļu īpaš iekie  ir 
pieeja s paš aldī as u  alsts līdzfi a sēju s 
daudzdzī okļu āju silti āša ai 

• Aktī s dar s pie degradējošo ēku īpaš ieku 
apzi āša as u  īpašu u sakārtoša as 

• Vairāku ēku u  teritoriju atjau oša a un 

la iekārtoša a e pilsētā 

• Daudzdzī okļu ājās ie iesta attāli ātā 
i di iduālā ūde s u  siltu e erģijas patēriņa 
uzskaite 

• Paš aldī as rī ī ā īpašu ā u  aldīju ā  ir  
dzī okļu 

• Paš aldī as rī ī ā ir profesio āli spe iālisti ar 
dzī oja ā fo da ū ie ī u u  uzturēša u 
saistītajās jo ās 

• Paš aldī as at alsts jau u daudzdzī okļu ēku 
jau ū ei 

VĀJĀS PUSES 

• Iero ežots ilgter iņa īres dzī okļu tirgus 

• Daļa o īpašu ie  pieder erezide tie , kuri 
dzī okļus odod īster iņa īrei aktī ajā asaras 
tūris a sezo ā 

• Daudzu īpaš ieku e ēlēša ās u  ze a fi a siālā 
spēja atjau ot idi degradējošās u  il ēkie  

īsta ās ēkas 

• Ze ās dzī okļu pieeja ī as dēļ a  iespēja s 
piesaistīt spe iālistus o itā  pilsētā  

• Daļa daudzdzī okļu ēku ir sliktā teh iskā stā oklī 
• Zems ūsdie īgu dzī okļu piedā āju s 

IESPĒJAS 

• Ap ū es teritorijas, kas pieeja as ājokļu 
ū ie ī ai 

• Ilgter iņa īres dzī okļu pieprasīju a pieaugu s 
attīstot uzņē ējdar ī as iespējas paš aldī ā u  

odroši ot ģi eņu ar ēr ie  ajadzī as 

• Pu liskā u  pri ātā part erī a daudzdzī okļu ēku 
ū ie ī ai u  teritorijas la iekārtoša ai 

• Līdzdalī a alsts ājokļu politikas doku e tu 
izstrādē 

• Paš aldī as ad i istratī ajās teritorijas u  
tu ākās apkai es, kā arī paš aldī as īpašu ā u  

aldīju ā esošā dzī oja ā fo da u  tā stā okļa 
iz ērtēša a 

DRAUDI 

• Valsts ērķtie īgi irzītas ājokļu politikas u  
redzēju a eesa ī a par ērķie  āju 
pār aldīša as jo ā 

• Ilgter iņa īres tirgus degradā ija reģio os 

• Pado ju laikā elto daudzdzī okļu āju 
olietoša ās 

• Iedzī otāju skaita sa azi āša ās 

• Bū ie ī as iz aksu kāpu a apdraudēju s 
ājokļu re o ā ijai u  attīstī ai Eiropas tirgus 

e u izlīdzi āša as rezultātā 
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NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Paš aldī u sadar ī as projekti u  tirgus epil ī u o ērša a līdzs aro reģio u eko o iku, kas 
pozitī i ietek ē alsts ilgtspējīgu attīstī u, tai skaitā, de ogrāfiskos rādītājus, ei i ot iedzī otāju 
ree igrā iju. Ko krēti soļi e ie līdzī as azi āša ai ie laikus paaugsti a dzī es k alitāti u  sa iedrī as 
kopējo eiktspēju. Līdzs arotai Lat ijas attīstī ai ie līdz oderīgi ir ga  uzņē ējdar ī as u  jau u dar a 

ietu at alsta ehā is i, … , ga  k alitatī s, drošs u  e ergoefektī s ājoklis teritorijās ar augošu 
uzņē ējdar ī u u  odar i ātī as iespējā . 

[ ] Lat ijas ze es ilgtspēju odroši a tālejoša ražoša as u  patēriņa odeļu, sa iedrī as rī ī as u  
do āša as aiņa. To rada ga  iedzī otāju, ga  uzņē ēju, ga  pār aldes paradu u pārskatīša a – 

pieņe ot lē u us u  rīkojoties at ildīgi, …  samazinot emisijas, … . Ir sa azi āta tautsai ie ī as 
ilgstošā atkarī a o fosilajie  resursie  u  palieli āts atjau oja o e ergoresursu īpats ars e erģijas 
ražoša ā. 

[ ] Lat ija ir alsts, kas lepojas ar tīru u  drošu da isko idi. Sta ilas u  eselīgas ekosistē as, …  efektī a 
da as resursu pār aldī a odroši a ides ilgtspēju u  sa iedrī as eselī u. …  I o atī i risi āju i eido 
sta ilu pa atu Lat ijas eko o ikai zaļā kursa  irzī ā uz kli at eitralitāti. Lat ija joprojā  ir ēre a 
kli ata ziņā, et e attieks ē pret glo ālajā  kli ata iz aiņā , par ko lie i a at ilstoša a io ālā 
liku doša a, kultūra u  ārpolitika. Izglītoti u  i for ēti Lat ijas il ēki ai a sa u dzī es idi, attieks i 
un paradumus, atbildīgāk iz a tojot resursus eļā uz zaļā kursa  eko o iku – eko o iku il ēku la ā. 
Valsts, sa iedriskās orga izā ijas u  iedzī otāji kopīgi strādā, lai šo ze i āka ajā  paaudzē  odotu 
tīrāku u  zaļāku ekā esa  to a tojuši. 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Da a u  ide – Zaļais kurss  ar diviem no ērķie  [ ] Oglekļa azietilpīga, resursu 
efektī a u  kli at oturīga attīstī a, lai Lat ija sas iegtu kli ata, e erģētikas, gaisa piesārņoju a 
sa azi āša as, ūdeņu stā okļa uzla oša ās …  a io ālos ērķus u  odroši ātu ides 
k alitātes sagla āša u u  uzla oša u u  īste otu drošas u  k alitatī as, … , kā arī da as resursu 
ilgtspējīgu iz a toša u. [ ] Īste ota ides, ilgtspējīgas da as resursu apsai iekoša as u  
e erģētikas politika, kas alstīta uz tais īgu u u  sa starpējo uzti ēša os, sa iedrī as at alstu 
dabas un kli ata aizsardzī as pasāku ie , osakot skaidrus u  atklātus alsts u  iedzī otāju 
sadar ī as odeļus u  iesaistīša os lē u u pieņe ša ā . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Mājoklis  ar ērķi [ ] Lat ijā isā  ājsai ie ī ā  ir pieeja i ājokļi. Esošais 
dzī oja ais fo ds līdz . gada  at ilst augstie  e ergoefekti itātes, ū ie ī as, drošī as u  
la iekārtotī as sta dartie . Tiesiskais regulēju s ei i a pri ātos u  pu liskos ieguldīju us 
dzī oja ā fo da iz eidei . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .-2 . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
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ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .101 

202 .gada .augustā Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts I for atī ais ziņoju s Valsts at alsts 
paš aldī ā , lai odroši ātu iedzī otājie  k alitatī us u  pieeja us īres ājokļus  VSS-765). 

UZDEVUMI 

• V-1-1: Vei i āt u  at alstīt ilgtspējīgu, ze u ekspluatā ijas u  ū ie ī as iz aksu ājokļu 
ū ie ī u u  atjau oša u Ve tspilī 

• V-1-2: Paaugsti āt ājokļu k alitāti, oder izējot u  uzla ojot ājokļu e ergoefekti itāti u  
pieeja ī u 

• V-1- : Sek ēt pieprasīju a eidoša os pē  ūsdie īga dzī oja ā fo da 

• V-1- : Aktualizēt kopējo ājokļu situā iju ad i istratī ajā teritorijā u  tu ākajā apkai ē, kā arī 
paš aldī as īpašu ā u  aldīju ā 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. 
RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Ekspluatā ijā pieņe to jau o 
dzī okļu platī a, tūkst.m2 

2,0 Vairāk ekā 2,0 CSP, BUG050 

2. Perso as, kas reģistrētas 
Ve tspils pilsētas paš aldī as 
palīdzī as reģistrā ājokļa 
jautāju a risi āša ai, cilv. 

35 (31.12.2019) Mazāk ekā 30 Dzī okļu odaļa 

3. 
Paš aldī as piešķirtais 
līdzfi a sēju s daudzdzī okļu 

a u iekšpagal u 
la iekārtoša ā, milj. EUR 

0,4 (2013.-2019.g.) Vairāk ekā 0,4 Ko u ālā pār alde 

 

101 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10
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AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [ ] Tautsai ie ī as siltu ī efekta gāzu e isiju sa azi āša a, iz a tojot risi āju us 
kli ata pār aiņu azi āša ai u  kli ata teh oloģiju atklāju us, u  pieaugošas oglekļa dioksīda 
piesaistes odroši āša a irzī ā uz kli at oturīgu eko o ikas attīstī u, ērķtie īgi sas iedzot 
augstu e ergoefekti itāti u  tra sporta sistē as dekar o izā iju; 

• [349] So iālo ājokļu atjau oša a u  skaita palieli āša a, ie laikus iz eidojot i stru e tu, kas 
s iedz ājokļu at alstu az odroši ātā  perso ā  dzī es ietas aiņai, lai ei i ātu 
iesaistīša os dar a tirgū; 

• [350] At alsta s iegša a ilgtspējīgu, ze u ekspluatā ijas u  ū ie ī as iz aksu ājokļie  
pri āri teritorijās ar jau u dar a ietu pote iālu, tai skaitā o ēršot tirgus epil ī as, kas 

re zē resursus az patērējošu, e ergoefektī u odulāro ū ie ī u, odroši ot 
e ergoefekti itāti, SEG e isiju sa azi āju u, i o atī u teh oloģiju u  gudrās ājas risi āju u 
u  ietējo resursu iz a toša u; 

• [351] Mājokļu pieeja ī as uzla oša a grūtī ās o ākušie  u  ela ēlīgā situā ijā esošie  
iedzī otājie , izstrādājot ehā is u fi a siāla at alsta s iegša ai u  o ēršot faktorus, kas ka ē 
iz a tot īres ājokļu piedā āju u; 

• [352] Izstrādāt ehā is u, kas paredzētu iespēju pri ātperso ā  saņe t gra tu ājokļa iegādei 
ai ū ie ī ai, kur piešķira ā gra ta ap ērs tiek oteikts pē  ēr u skaita ģi e ē; 

• [353] Mājokļu k alitātes paaugsti āša a, oder izējot u  uzla ojot ājokļu e ergoefekti itāti 
u  pieeja ī u, u  ekusta ā īpašu a pār aldī as k alitātes uzla oša a, lai azi ātu ēku 
ilgter iņa uzturēša as riskus; 

• [354] Mājokļu īres tirgus fu k io ēša as uzla oša a, iz eidojot efektī u īres tirgus tiesisko 
regulēju u u  odokļu/ ode u pie ēroša u u  aktualizējot dzī okļu tiesī u regulēju u 
pār aldīša as, īpašu tiesī u u  ū ie ī as jo ā; 

• [355] Vie kāršot ū ie ī as pro edūras dzī oja o āju ū ie ī ai. 
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V- : KVALITATĪVA VESELĪBAS APRŪPE 

Tiesī as uz eselī u pieder e ie  pie il ēka pa attiesī ā , et ir arī dzī es k alitātes, perso īgās u  
ģi e es la klājī as pa ats. Veselī as aprūpe ir ie s o eidie , kā alsts/ paš aldī a ar paust rūpes 
par sa ie  iedzī otājie , turklāt tā tiek odroši āta par o aksātajie  odokļie . Lat ijas iedzī otāji 
līdz gala  eizprot, kur paliek iņu sa aksātie odokļi u  kā tiek iz a toti iņu la ā, kas ei i a 
priekšstatu par ze u dzī es k alitāti. Ņe ot ērā šo saik i, tieši iedzī otāju skaita sa azi āša ās u  

odokļu ieņē u u sa azi āša ās ar apgrūti āt eselī as aprūpes pakalpoju u k alitātes uzturēša u. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Plašs eselī as aprūpes i stitū iju tīkls: pri ārā, 
seku dārā 

• Uzla otas diag ostikas iespējas 

• Reha ilitā ijas odaļas jau ā korpusa iz ū e 
sta io āro u  a ulatoro pakalpoju u 
paplaši āša ai 

• Uzņe ša as odaļas pār ū e, iz eidojot slēgtu 
NMPD odaļu 

• Sadar ī a ar RSU u  edi ī as koledžu prakses 
ietu odroši āša ai izglītī as iegūša as u  

pēt ie ī as jo ā 

• Māszi ī u  profesijas iegūša as iespējas 
Ve tspilī 

• Ģi e es ārstu pieeja ī a –  ģi e es ārsti 
Ve tspilī 

• Zie eļkurze es reģio ālā sli ī a kā 
daudzprofilu reģio ālā sli ī a, līdz ar ie iestā  
jau ā  ārst ie ī as etodē  

VĀJĀS PUSES 

• K alifi ētu spe iālistu trūku s 

• Esošajai pa ie tu plūs ai eat ilstošas 
uzņe ša as telpas Zie eļkurze es reģio ālajā 
sli ī ā, kā rezultātā ir apgrūti āta palīdzī as 
s iegša a 

• Garas ri das pie atse išķie  spe iālistie  

• Paaugsti āta edi ī as dar i ieku oslodze 

• Nepietiekoša iedzī otāju iesaiste IKT rīku 
lietoša ā, kas saistīti ar eselī as aprūpi e-

eselī a u. .  

• Nepietiekama ūsdie īga dzī oja ā fo da 
pieeja ī a 

• Augstas klases akts ītņu trūku s pilsētā 
edi ī as tūris a attīstī ai 

IESPĒJAS 

• Veselī as i istrijas udžeta palieli āju s 
eselī as aprūpes odroši āša ai u  attīstī ai 
t.sk. edi ī as perso āla atalgoju a  

• Perso āla k alifikā ijas paaugsti āša a u  
ap ā ī as 

• Sadar ī as pēt ie ī as projekti ar plašāku ā ī u 
iestāžu loku, kas spe ializējas edi ī ā 

• Na io āla lī eņa at alsts tautas ataudzes u  
dzī ildzes uzla oša ai 

• Jau u ārst ie ī as etožu ie ieša a 
Zie eļkurze es reģio ālās sli ī as dar ī ā 

• Prakses ietu skaita palieli āša a 

DRAUDI 

• Nela ēlīga de ogrāfiskā situā ija u  spe iālistu 
e igrā ija uz itā  alstī  

• Veselī as ozares fi a sēša a etiek prioritizēta 

• Nepietieka s fi a sēju s eselī as ozarē 

• Iedzī otāju o e oša ās te de e a io ālā 
lī e ī 

• Nepil īga alsts ie otā NMPD sistē a 

• Nepietieka i opiet a iedzī otāju attieks e pret 
sa u eselī u, pret profilakses pasāku ie  u  
iedzī otāju e ēlēša ās izprast pro esus eselī as 

ozarē Ve tspilī – iedzī otāju i for ētī as lī e is 

• S agas i fek iju sli ī as, kas iegli izplatās 
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• Ter iārās eselī as aprūpes sistē as iz eide 

atse išķās specializā ijas jo ās 

• Iedzī otājus izglītojošu pasāku u iz eide 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Lat ijā ir kļu is ieglāk ūt esela . Iedzī otāji iegulda sa as eselī as ei i āša ā u  sli ī u 
profilaksē ar eselīgu uzturu u  aktī u dzī es eidu, at ildīgi sa ala sējot dar a u  rī o laiku, apzi īgi 
rūpējoties ga  par se i, ga  sa ie  tu ākajie . Sa iedrī a kopu ā ir oraidoša pret kaitīgie  
ieradu ie . K alifi ēti, oti ēti u  at ilstoši atalgoti spe iālisti spēj laikus s iegt reko e dā ijas eselīga 
dzī es eida ie ēroša ai ikdie ā, odroši āt ūsdie īgu sli ī u profilaksi, diag ostiku, ārstēša u, 
reha ilitā iju u  pa ie ta aprūpi. La a eselī a ūža garu ā ir ie s o ērķie  arī ērķtie īga  u  
i di idualizēta  so iālaja  at alsta .[ ] Lat iešu tautas ataudzi odroši a dzi stī u u  ēr u 
la klājī u ei i oša politika, kas e ākie  s iedz pozitī u pieredzi, aprūpējot pir o ēr u, sek ē otrā 

ēr a ie ākša u ģi e ē u  īpaši at alsta daudz ēr u ģi eņu eidoša os. At alsts dzi stī ai ir iekļauts 
isās politikas jo ās, lai arī ilgter iņā gara tētu alsts pastā ēša u u  izaugs i. Vie laikus sa iedrī as 
o e oša ās apstākļos tiek attīstīti i tegrēti eselī as u  so iālie pakalpoju i, rodot resursus ga  

sa iedrī ā alstītie  pakalpoju ie , ga  arī ilgstošai i stitu io ālai aprūpei. 

NAP 2021-  prioritātes Stipras ģi e es, eseli u  aktī i il ēki  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi 

• Prioritātes ērķis: [ ] Veseli u  aktī i il ēki Lat ijā kopā eido iekļaujošu sa iedrī u, kurā dzi st 

airāk ēr u, ir airāk lai īgu ģi eņu, at ildīgu u  par ākot i drošu ēr u e āku ; 
• Uz il ēku e trēta eselī as aprūpe  ar ērķi [ ] Vie līdzīgi pieeja i k alitatī i eselī as 

pakalpoju i ; 
• Psiholoģiskā u  e o io ālā la klājī a  ar ērķi [ ] Psiholoģiskās u  e o io ālās la klājī as 

ei i āša a il ēku at alsta  krīzes situā ijās, i di iduālā pote iāla attīstī ai u  de ia tas 
uz edī as eidoša ās risku azi āša ai, ostipri ot eselī u kā ērtī u . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
un kvalitatī as dzī es ides attīstī ai . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .102 

.gada .jūlijā ar rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Azartspēļu u  izložu politikas pa at ostād es 
2021.-2027. gadam.103 

 

102 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  
103 https://likumi.lv/ta/id/324799-par-azartspelu-un-izlozu-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10
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.gada .fe ruārī Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Sa iedrī as 
eselī as pa at ostād es .- .gada .104 

.gada .jūlijā Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Reso ializā ijas 
politikas pa at ostād es .- .gada .105 

.gada .augustā Valsts sekretāru sa āks ē tika izskatīts pa at ostādņu projekts Jau at es 
politikas pa at ostād es .- .gada .106 

UZDEVUMI 

• V-2-1: Nodroši āt opti ālu ārst ie ī as perso u skaitu eselī as aprūpes pakalpoju u sektorā 
u  at alstīt esošā perso āla ko pete es u  pras ju paaugsti āša u 

• V-2-2: Nodroši āt eselī as aprūpes i frastruktūras uzla oša u, jau u etožu ie ieša u u  esošo 

ārst ie ī as etožu uzla oša u, ei i ot digitālo teh oloģiju plašāku iz a toša u eselī as 
aprūpē 

• V-2-3: Veikt pasāku us eselī as krīžu o ērša ai u  pār arēša ai 
• V-2-4: Iz eidot oder u u  ērti lietoja u pakalpoju u saņe ša as odeli Zie eļkurze es 

reģio ālajā sli ī ā u  Ve tspils poliklī ikā 

• V-2-5: Iesaistīt iedzī otājus eselī u ei i āša as u  sli ī u profilakses pasāku os 

• V-2-6: Sek ēt atse išķu eselī as pakalpoju u spe ializā iju, lai Zie eļkurze es reģio ālā 
sli ī a ūtu ko kurētspējīga a io ālā lī e ī 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedzī otāju ērtēju s par 
sli ī as u  poliklī ikas 
uzturēša u, pozitī s 

ērtēju s, % 

Sli ī a – 72,9% 

Poliklī ika – 81,5% 
Vairāk ekā 80% 

Regulāra pilsētas 
iedzī otāju aptauja 

2. 

Iedzī otāju ērtēju s par 
eselī as aprūpes 

k alitāti, % 

30% – kā alstī 
kopu ā 

17% – sliktāka 

6% – la āka 

Vairāk ekā 42% – kā 
alstī kopu ā 

Mazāk ekā 20% – 

sliktāka 

Vairāk ekā 10% – 

la āka 

Regulāra pilsētas 
iedzī otāju aptauja 

 

104 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498718  
105 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40504574  
106 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498718
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40504574
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524
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NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

3. Praktizējošo ārstu skaits uz 
  iedzī otāju, cilv. 

32,1 Vairāk ekā 33 SPKC 

4. Praktizējošo āsu skaits uz 
  iedzī otāju, cilv. 

50,4 Vairāk ekā 50 SPKC 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [ ] Valsts ap aksāto eselī as aprūpes pakalpoju u pieeja ī as uzla oša a, tai skaitā zālē , 
odroši ot ga  fi a siālo u  ģeogrāfisko pieeja ī u, ga  pil eidojot esošos pakalpojumus un 

attīstot jau us, tai skaitā o ilo ie ī u pakalpoju us, prioritāri ātes u  ēr a eselī as 
aprūpes jo ā u  jo ās, ka  ir ūtiska ietek e uz priekšlai īgu irstī u u  dar spēju zudu u; 

• [69] Opti āla ārst ie ī as perso u skaita odroši āša a alsts ap aksāto eselī as aprūpes 
pakalpoju u sektorā, ga  palieli ot dar a sa aksu, ga  attīstot itus oti ā ijas rīkus, kā arī 

eidojot klī iskās u i ersitāšu sli ī as kā ko pete ču u  zi āša u pār eses e trus, lai 
pil eidotu eselī as ozares il ēkresursu dar a tirgus ajadzī ā  at ilstošas zi āša as, 
prasmes un kompetences; 

• [70] Veselī as aprūpes k alitātes u  efekti itātes uzla oša a, attīstot eselī as aprūpes k alitātes 
sistē u, plašāk pielietojot uz rezultātu ērstu pakalpoju u ap aksas sistē u, stipri ot pri āro 

eselī as aprūpi, ei i ot sli ī u profilaksi u  agrī u diag ostiku, lai tādējādi odroši ātu 
iero ežoto eselī as aprūpes resursu iespēja i la āku iz a toša u, ie laikus sek ējot ātrāku 
iz eseļoša os, priekšlai īgas irstī as u  dar espējas o ērša u u  dzī es k alitātes 
sagla āša os 

• [71] Multidis ipli āru u  starp ozaru sadar ī ā alstītu pakalpoju u attīstīša a a ulatorajā, 
sta io ārajā u  ilgter iņa aprūpē pa ie tie  ar hro iskā  sli ī ā , jo īpaši psihiskā  sli ī ā , 
atkarī ā , i fek ijas sli ī ā , geriatrijas u  edziedi ā i sli ie  pa ie tie , arī ēr ie , tai 

skaitā uzla ojot psiholoģiskā u  so iālā at alsta pieeja ī u pa ie tie  u  iņu ģi e es lo ekļie  
s agu sli ī u u  itos psihoe o io āli sarežģītos gadīju os 

• [72] Veselī as aprūpes pār aldī as stipri āša a, uzla ojot eselī as ozares datu digitalizā iju un 

pierādīju os alstītu lē u u pieņe ša u eselī as aprūpē, odroši ot ārst ie ī as iestāžu 
sadar ī as teritoriju attīstī u, tai skaitā eselī as aprūpes i frastruktūras uzla oša u u  digitālo 
teh oloģiju plašāku iz a toša u eselī as aprūpē, prioritāri ātes u  ēr a eselī as aprūpes 
jo ā u  jo ās, ka  ir ūtiska ietek e uz priekšlai īgu irstī u u  dar spēju zudu u, jo īpaši 
psihiatrijā, reha ilitā ijā, kā arī edziedi ā i sli o pa ie tu aprūpē 

• [84] Psihiskās u  e o io ālās eselī as stipri āša a sa iedrī ā, īste ojot uz ērķa grupā  
orie tētus profilakses pasāku us u  i ter e i, paplaši ot sa iedrī as zi āša as u  odroši ot 

o itori gu, tādējādi uzla ojot spēju pielāgoties ai īgie  dzī es u  dar a apstākļie  u  
ie laikus radot izprat i par psihiskās u  e o io ālās eselī as ozī i perso ī as izaugs ē, 

kopdar ī as u  iekļaujošas sa iedrī as eidoša ā 
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• [ ] Pierādīju os alstīti efektī i u  i o atī i risi āju i atkarī u izraisošo ielu u  pro esu 
izplatī as iero ežoša ai u  pār ērīga u  kaitējoša patēriņa azi āša ai, uzla ojot sa iedrī as 
kog itī ās spējas u  psihisko eselī u; 

• [87] Vardar ī as profilakse, t.sk. azi ot o i gu jau iešu idū, u  sa lai īga i ter e e dažādās 
krīzes situā ijās, stipri ot il ēku psiholoģisko u  e o io ālo oturī u u  spēju rast la ēlīgu 
risi āju u; 

• [ ] Uzla ojot psiholoģisko u  e o io ālo eselī u, seksuālās u  reproduktī ās eselī as 
stipri āša a sa iedrī ā u  i fek iju sli ī u izplatī as risku azi āša a; 

• [ ] Vie līdzīgu iespēju radīša a ēr ie  u  jau iešie  ar spe iālā  ajadzī ā , stipri ot 
iekļaujošu izglītī u, attīstot asiste tu pieeja ī u izglītī as iestādēs, kā arī so iālo u  eselī as 
aprūpes pakalpoju u s iedzēju iesaisti u  sadar ī as koordi ā iju, odroši ot k alitatī u esošo 
u  jau u, i o atī u so iālo pakalpoju u attīstī u u  pieeja ī u reģio os, tādējādi uzla ojot 

ēr u dzī es k alitāti u  pāreju uz pieaugušo dzī i. 
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V- : PROGRESĪVI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ 
PALĪDZĪBA 

So iāli azaizsargāto iedzī otāju grupu so iālo pro lē u risi āša a u  so iālo pakalpoju u attīstī a a  
atdalā a o pilsētas kopējās attīstī as u  ir ieši saistīta ar paš aldī as eko o isko izaugs i, 
de ogrāfijas te de ē , odar i ātī u, eselī as aprūpes attīstī u, izglītī as iespējā . Arī so iālie 
pakalpoju i ir eids, kā alsts/ paš aldī a iz a to odokļu ieņē u us, lai izrādītu rūpes par sa ie  
iedzī otājie . Dažādi sa iedriskās do as pētīju i lie i a, ka Lat ijas iedzī otājiem līdz gala  nav 

izskaidrots, kur paliek iņu sa aksātie odokļi u  kā tie tiek iz a toti iņu la ā, kas ei i a priekšstatu 
par ze u dzī es k alitāti. Ņe ot ērā šo saik i, tieši iedzī otāju skaita sa azi āša ās u  odokļu 
ieņē u u sa azi āša ās ar apgrūti āt so iālo pakalpoju u k alitātes uzturēša u.  

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Plašs so iālo pakalpoju u u  so iālās palīdzī as 
klāsts dažādā  ērķa grupā  

• Telpu piedā āju s pasāku ie  perso ā  ar 
īpašā  ajadzī ā  

• Ve tspils pilsētas iedzī otājie  tiek odroši āti 
so iālie pakalpoju i u  so iālā palīdzī a 

• Ve tspils pilsētas So iālā die esta perso āls tiek 
odroši āts ar epie ieša ajie  k alifikā ijas 

paaugsti āša as pasāku ie  

• Paš aldī a odroši a ģi e es asiste ta 
pakalpoju us e ākie , kurie  ir FT, GRT u  
e o io ālās audzi āša as pras ju trūku s 

• Pilsētas i frastruktūra ir pielāgota perso ā  ar 
i aliditāti 

• Paš aldī ā ispārējās izglītī as iestādēs u  četrās 
pir sskolas izglītī as iestādēs pieeja s so iālā 
pedagoga atbalsts 

VĀJĀS PUSES 

• Nepietieka ā ap ērā tiek odroši āts so iālās 
reha ilitā ijas pakalpoju s ēr ie  ar FT u  
perso ā  ar GRT 

• Nepietieka s audžuģi eņu arī spe ializēto 
audžuģi eņu  skaits  

• Bāreņie  u  ez e āku gādī as palikušie  
ēr ie  ārpusģi e es aprūpe i stitū ijā etiek 
odroši āta ģi e iskai idei pietu i ātos 

apstākļos  
• Profesio ālās k alifikā ijas paaugsti āša a, tajā 

skaitā super īzijas, tiek odroši ātas So iālā 
die esta so iālā dar a spe iālistie , taču 
super īzijas etiek odroši ātas So iālā die esta 
so iālajie  pedagogie . Sa ukārt NVO sektorā 
strādājošie  so iālā dar a spe iālistie  etiek 

odroši ātas e k alifikā ijas paaugsti āša a, e 
super īzijas 

• Nav pieejams pakalpojums – aprūpe ājās 

• Nepie ieša s odroši āt isas pir sskolas 
izglītī as iestādes ar so iālā pedagoga spe iālistu 

IESPĒJAS 

• Iespēja s ES fi a siālais at alsts so iālo 
pakalpojumu pieeja ī as odroši āša ai 

• Sa iedrī ā alstītu so iālo pakalpoju u 
odroši āša a ēr ie  ar FT u  perso ā  ar GRT 

• Jāpaaugsti a so iālās ozares dar i ieku 
kapa itāte Ve tspils pilsētas So iālajā die estā 

• Die as aprūpes e tra ajadzī ā  at ilstošu telpu 
nodroši āša a 

DRAUDI 

• Iedzī otāju o e oša ās te de e, t.i. augsts 
pir spe sijas e u a iedzī otāju skaits 

• Augsts īpats ars dar spējas e u ā esošo 
ilgstošo so iālās palīdzī as saņē ēju skaits, 
kurie  trūkst oti ā ijas iesaistīties dar a tirgū, 
kā rezultātā palieli ās atkarī a o so iālie  
pabalstiem 
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• Piesaistot pri āto kapitālu, attīstīt k alitatī us 
pa sio āta pakalpoju us 

• Iz ērtēt u  attīstīt so iālo pakalpoju u u  so iālās 
palīdzī as piešķirša u attāli āti 

• Ģi e iskai idei pietu i āta ilgstošas so iālas 
aprūpes pakalpoju a s iegša as ietas 

odroši āša a āreņie  u  ez e āku gādī as 
palikušie  ēr ie  

• Stipri āt NVO, odroši ot ap ā ī as u  
super īzijas so iālā dar a spe iālistie  

• Iero ežoju i COVID-  īrusa izplatī as 
iero ežoša ai 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Lat ija ir alsts, kur ik ie s ar īste ot sa as iespējas – ga  iedzī otāji, saņe ot ērtus pakalpoju us 
u  tais īgas so iālās gara tijas, ga  uzņē u i, saņe ot alsts at alstu u  preti ākša u, zi ot skaidrus 
noteiku us u  ie kāršas pro edūras sadar ī ai ar alsti. Sistē isko pār aiņu u  digitālo risi āju u 
iz a toša as rezultātā alsts pār alde isos lī eņos ir azāka, et la āk koordi ēta u  efektī āka. Lat ija 
ir alsts, kuru ik ie s ar eidot, sākot ar sa as sētas sakopša u u  eidzot ar politisku rī ī u. 

[ ] Lat iešu tautas ataudzi odroši a dzi stī u u  ēr u la klājī u ei i oša politika, kas e ākie  
s iedz pozitī u pieredzi, aprūpējot pir o ēr u, sek ē otrā ēr a ie ākša u ģi e ē u  īpaši at alsta 
daudz ēr u ģi eņu eidoša os. At alsts dzi stī ai ir iekļauts isās politikas jo ās, lai arī ilgter iņā 
gara tētu alsts pastā ēša u u  izaugs i. Vie laikus sa iedrī as o e oša ās apstākļos tiek attīstīti 
i tegrēti eselī as u  so iālie pakalpoju i, rodot resursus ga  sa iedrī ā alstītie  pakalpoju ie , ga  
arī ilgstošai i stitu io ālai aprūpei. 

NAP 2021-  prioritātes Stipras ģi e es, eseli u  aktī i il ēki  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi 

• Psiholoģiskā u  e o io ālā la klājī a  ar ērķi [ ] Psiholoģiskās u  e o io ālās la klājī as 
ei i āša a il ēku at alsta  krīzes situā ijās, i di iduālā pote iāla attīstī ai u  de ia tas 

uz edī as eidoša ās risku azi āša ai, ostipri ot eselī u kā ērtī u ; 
• Stipras ģi e es paaudzēs  ar ērķie  [ ] Ģi e es kā ērtī as stipri āša a sa iedrī ā, 

pil eidojot at alsta sistē u ģi e ē  u  pa at ajadzī u k alitatī u odroši āju u. [ ] 
Vie līdzīgas iespējas ēr ie  eatkarīgi o ģi e es so iālā stā okļa ; 

• So iālā iekļauša a  ar ērķi [ ] So iālais at alsts ir i di idualizēts, uz il ēku orie tēts, u  tas 
tiek piedā āts katra , ka  tas ir ai arētu ūt is airāk ajadzīgs . 

NAP 2021-  prioritātes Uzņē u u ko kurētspēja u  ateriālā la klājī a  iet aros ir šādi rī ī as 
irzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] I o ā ijas rezultātā gūts produkti itātes kāpu s kā pa ats Lat ijas 
uzņē u u izaugs ei glo ālajā tirgū u  ateriālās la klājī as pieaugu s ; 

• RV Dar s u  ie āku i  ar ērķi [ ] Iespējas Lat ijas iedzī otājie  ar aktī u līdzdalī u iekļaujošā 
dar a tirgū strādāt at ilstoši sa ā  spējā  ūsdie īgās augstas k alitātes dar a ietās u  adek āti 
iesaistīties so iālās aizsardzī as sistē ā. Ar dar a ides k alitātē alstītu dar a dzī es ilgu a 
pieaugu u elt ie āku us i di īda lī e ī u  tautsai ie ī ā kopu ā. Ar ie āku u pieaugu u u  
fi a šu pratī as elša u oti ēt iedzī otājus zi oši pār aldīt sa us fi a šu aktī us t.sk. sa azi ot 
parādu slogu u  attīstot produktī u uzkrāša u . Vei ot iepriekš i ēto, sek ēt katra Lat ijas 
iedzī otāja la klājī u . 
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NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 
• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 

atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai ; 

• RV Mājoklis  ar ērķi [ ] Lat ijā isā  ājsai ie ī ā  ir pieeja i ājokļi. Esošais 
dzī oja ais fo ds līdz . gada  at ilst augstie  e ergoefekti itātes, ū ie ī as, drošī as u  
la iekārtotī as sta dartie . Tiesiskais regulēju s ei i a pri ātos u  pu liskos ieguldīju us 
dzī oja ā fo da iz eidei . 

NAP 2021-  prioritātes Vie ota, droša u  at ērta sa iedrī ai  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Pieaug iedzī otāju īpats ars, kas izjūt piederī u u  uzti as Lat ijas 
sabiedrī ai u  tiesiskai alstij. Tāpē  il ēki s iedz ieguldīju u sa ā, sa u līdz il ēku u  alsts 
drošī ā, la klājī ā u  attīstī ā, azi ās egodīga rī ī a. Cil ēki apzi ās Lat ijas u  ik ie a 
iedzī otāja lo u glo ālajos pro esos u  ir at ērti sadar ī ai kopēju izai i āju u risi āša ā. 
Lat ija ir droša u  tiesiska alsts. Droša alsts ide kalpo par pa atu la klājī ai u  attīstī ai ; 

• RV Tiesisku s u  pār aldī a  ar ērķi [ ] Iedzī otāji ijiedar ī ā ar pu liskā  i stitū ijā  
eido la āku sa iedrī u u  pār aldī u, īste o sa as tiesiskās i tereses. Pu liskā pār aldī a isos 
aras atzaros kļu usi profesio ālāka – tā ir at ērtāka, ūsdie īgāka u  la āk u  ātrāk sas iedz 

rezultātus. Ik ie s jūt, ka alsts strādā iedzī otāju la ā, tā airojot ap ieri ātī u ar 
pakalpoju ie  u  uzti ēša os alsts pār aldei u  tiesī aizsardzī as sistē ai. Pakalpoju i ir 
perso ifi ēti, u  politika līdzs aro sa iedrī as i tereses. To odroši a digitalizā ijas laik eta 
s iegtās iespējas u  starp ozaru koordi ēta rī ī a ; 

• RV Drošī a  ar ērķi [ ] Cil ēki paļaujas uz alsts die estie , kas aizsargā tiesī as u  drošī u, 
pieaug to il ēku skaits, kas zi a, kā o ērst riskus u  rīkoties apdraudēju a situā ijās, 
sadar ojoties ar at ildīgajie  alsts die estie  u  palīdzot its ita . Valsts uztur drošu idi, 
tostarp i for atī o idi, u  eido izprat i par apdraudēju a riskie , to o ērša as u  

azi āša as iespējā , stipri ot iedzī otāju pārlie ī u u  zi āša as. Sa iedrisko drošī u 
odroši a u  tiesī aizsardzī u īste o profesio āls u  ūsdie u sa iedrī as prasī ā  at ilstošs 

perso āls. Valsts aizsardzī a ir isapt eroša u  alstās uz iedzī otāju u  alsts i stitū iju 
sa starpējo uzti ēša os u  part erī u, kā arī isas sa iedrī as gata ī u pār arēt je kādu 
apdraudēju u. Lat ijā ir radīta droša iekšējā ide iedzī otājie  u  uzņē ējie . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .107 

 

107 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10
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.gada .fe ruarī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Saliedētas u  pilso iski aktī as sa iedrī as 
attīstī as pa at ostād es .-2027. gadam.108 

.gada .jū ijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Izglītī as attīstī as pa at ostād es .-

. gada  Nākot es pras es ākot es sa iedrī ai .109 

.gada .septe rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas So iālās aizsardzī as u  dar a tirgus 
politikas pa at ostād es .-2027. gadam.110 

MK .gada .septe rī sēdē protokols Nr.  at ēla Valsts odokļu politikas pa at ostād es .-
. gada  izpildes ter iņu, pa atojot ar Co id-  i fek ijas izraisīto seku e oteiktī u alsts 

eko o iskajā izaugs ē.111 

.gada .jūlijā Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Reso ializā ijas 
politikas pa at ostād es .- .gada .112 

.gada .augustā Valsts sekretāru sa āks ē tika izskatīts pa at ostādņu projekts Jau at es 
politikas pa at ostād es .- .gada .113 

.gada .augustā Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts I for atī ais ziņoju s Valsts at alsts 
paš aldī ā , lai odroši ātu iedzī otājie  k alitatī us u  pieeja us īres ājokļus  VSS-765). 

UZDEVUMI 

• V-3-1: Paaugsti āt So iālā die esta u  āriņtiesas efekti itāti 
• V-3- : Ie iest ģi e iskai idei pietu i ātu pakalpoju u āreņu u  ez e āku gādī as palikušu 

ēr u ārpusģi e es aprūpei 
• V-3-3: Nodroši āt uz i di iduālā  ajadzī ā  ērstu so iālo pakalpoju u pieeja ī u u  so iālās 

i o ā ijas pakalpoju u odroši āša u se iorie  

• V-3-4: Vei i āt o so iālajie  pa alstie  atkarīgo u  dar spējas e u ā esošo iedzī otāju 
oti ā iju iesaistīties dar a tirgū 

• V-3-5: Pil eidot sa iedrī ā alstītu so iālo pakalpoju u pieeja ī u 

• V-3-6: Pil eidot ārpusģi e es aprūpes pakalpoju a – pie aiz ildņa u  audžuģi e ē - k alitāti, 
odroši ot ez e āku gādī as palikušajie  ēr ie  ģi e isku idi 

• V-3-7: Pilnveidot at alsta sistē u ģi e ē  ar ēr ie  u  ei i āt to la klājī u 

• V-3- : Turpi āt programmas "Ventspils - Mazuli  draudzīga pilsēta" īste oša u 

• V-3-9: Operatī i, sa lai īgi u  efektī i odroši āt pilsētas iedzī otājus ar so iālajie  
pakalpoju ie  u  so iālo palīdzī u 

 

108  https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-

2021-2027-gadam 
109 https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
110  https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-

gadam  
111 http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-02  
112 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40504574  
113 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524  

https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2020-09-02
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40504574
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ 
VĒRTĪBA .G. 
VAI JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Paš aldī as odroši āto so iālo 
pakalpoju u saņē ušo klie tu skaits 
kopā, cilv. 

1040 Vairāk ekā 1000 So iālais die ests 

2. Tajā skaitā, o so iālajie  part erie  
pirkto pakalpoju u saņē ušo klie tu 
skaits, cilv. 

709 Vairāk ekā 500 So iālais die ests 

3. Pa alstu aprūpei ājās saņē ušo 
klientu skaits, cilv. 

136 Vairāk ekā 180 So iālais die ests 

4. Perso as, kuras saņē ušas 
paš aldī as pa alstus Ve tspilī, cilv. 

9018 
Mazāk ekā 9 

tūkst. So iālais die ests 

5. Bēr u ārpusģi e es aprūpes iestādēs 
esošo ēr u skaits, cilv. 

20 Mazāk ekā 10 So iālais die ests 

6. Audžuģi e ēs ie ietoto ēr u skaits, 

cilv. 
26  Vairāk ekā 30 So iālais die ests 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [ ] At alsts e āku pras ju pil eidoša ai, uzla ojot ēr u u  jau iešu psiholoģisko u  
e o io ālo la klājī u u  azi ot psihiskās eselī as u  ā īša ās trau ēju u eidoša ās riskus 

ākot ē; 
• [ ] Vardar ī as profilakse, t.sk. azi ot o i gu jau iešu idū, u  sa lai īga i ter e e dažādās 

krīzes situā ijās, stipri ot il ēku psiholoģisko u  e o io ālo oturī u u  spēju rast la ēlīgu 
risi āju u; 

• [89] Vie līdzīgu iespēju radīša a ēr ie  u  jau iešie  ar spe iālā  ajadzī ā , stipri ot 
iekļaujošu izglītī u, attīstot asiste tu pieeja ī u izglītī as iestādēs, kā arī so iālo u  eselī as 
aprūpes pakalpoju u s iedzēju iesaisti u  sadar ī as koordi ā iju, odroši ot k alitatī u esošo 
u  jau u, i o atī u so iālo pakalpoju u attīstī u u  pieeja ī u reģio os, tādējādi uzla ojot 

ēr u dzī es k alitāti u  pāreju uz pieaugušo dzī i; 
• [ ] Ģi eņu la klājī as ei i āša a, pārskatot pe sijas, alsts so iālos pa alstus u  atlīdzī as, 

pil eidojot odokļu sistē u, kā arī s iedzot pārtikas at alstu u  pa ata ateriālo palīdzī u, lai 
azi ātu a adzī as risku ājsai ie ī ās ar ēr ie , prioritāri jau ajās ģi e ēs, daudz ēr u 

u  ie a e āka ģi e ēs, u  ģi e ēs, kur kāds o e ākie  ir zaudējis dar spējas; 
• [ ] Ģi e es kā ērtī as stipri āša a sa iedrī ā, t.sk. palieli ot so iālo aizsardzī u e ākie , 

attīstot ģi e ei draudzīgu idi, godi ot kuplās ģi e es, stipri ot tē a lo u ģi e ē, pil eidojot 
jau iešu izglītoša u u  ei i ot sa iedrī as i for ētī u par e āku pras ju, attie ī u pratī as, 
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ģi e es u  laulī as te atiku u  paaudžu solidaritātes lo u tautas ilgtspējīgā izaugs ē, kā arī 
odroši ot pierādīju os alstītas ģi e es politikas izstrādi u  īste oša u; 

• [103] La ēlīgu apstākļu radīša a ģi e es u  dar a dzī es saskaņoša ai, at alstot elastīgā u  
attāli ātā dar a iespējas, eidojot ģi e ei u  dar a ņē ēja  draudzīgu dar a idi u  
pil eidojot at alstu ģi e es aprūpes pie āku u eikša ā; 

• [ ] Pir sskolas izglītī as, ēr u aprūpes u  orga izēta rī ā laika pakalpoju u pieeja ī as 
uzla oša a, sek ējot ēr u ispusīgu attīstī u u  ģi e es u  dar a dzī es sa ie oša u; 

• [117] Uz i di iduālā  ajadzī ā  ērstu so iālo pakalpoju u pieeja ī a u  so iālās i o ā ijas 
pakalpoju u odroši āša a prioritārajā  grupā , īpaši perso ā  ar i aliditāti, paliatī ās 
aprūpes pa ie tie  u  se iorie , sek ējot eatkarīgas dzī es iespējas u  dzī es k alitātes 
sagla āša u ai uzla oša u; 

• [118] So iālā dar a spe iālistu u  so iālo pakalpoju u s iedzēju oti ā ijas sistē as pil eide 
u  profesio ālās ko pete es stipri āša a u  spe ializā ijas ostipri āša a de ogrāfijas 
te de ē  u  iedzī otāju ajadzī ā  at ilstošu i o atī u, uz klie ta ajadzī ā  alstītu so iālo 
pakalpoju u s iegša ai, pil eidoša ai u  pieeja ī as odroši āša ai reģio os; 

• [119] So iālās politikas plā oša as, uzraudzī as u  o ērtēša as stipri āša a, uzla ojot datu 
ākša u, digitalizēto datu apriti u  sa ietoja ī u, pakalpoju u ad i istrēša u, kā arī a alīzi 

pierādīju os alstītu lē u u pieņe ša ā so iālās politikas attīstī ai u  so iālo pakalpoju u 
ad i istrēša ai; 

• [120] Ģi e iskas ides eidoša a ārpusģi e es aprūpē esošajie  ēr ie , ārpusģi e es 
aprūpē esošo ēr u tiesī u aizstā ī as u  i terešu pārstā ie ī as, s iegtā at alsta u  
pakalpoju u uzla oša a, kā arī at alsta pakalpoju u pil eide jau iešie  pē  ārpusģi e es 
aprūpes, ei i ot so iālo iekļauša u; 

• [ ] Na adzī as, ateriālās e odroši ātī as u  ie āku u e ie līdzī as azi āša a, īpaši 
a adzī as riska  is airāk pakļautajā  iedzī otāju grupā  pe sio āri, perso as ar i aliditāti , 

u  la ēlīgāku priekš oteiku u radīša a ateriālajai pietieka ī ai ākot es pe sio āriem; 

• [ ] Aktī ās dar a tirgus politikas attīstīša a ez dar a esošo, ezdar a riska  pakļauto u  
eko o iski eaktī o iedzī otāju akti izā ija, reģio ālās o ilitātes at alsta progra as  u  

ela ēlīgākā situā ijā esošo dar a tirgus dalī ieku t.sk. jau iešu, pir spe sijas e u ā esošo 
u  perso u ar i aliditāti  at alstīša a, ņe ot ērā i di īda u  reģio u spe ifiskās ajadzī as; 

• [ ] K alitatī u t.sk. drošu  dar a ietu iz eide u  uzturēša a, so iāli at ildīgas 
uzņē ējdar ī as sek ēša a u  at alsts so iālās uzņē ējdar ī as attīstī ai; 

• [ ] Mazi āt dar aspēka odokļu slogu ze u ie āku u saņē ējie , pār esot to uz odokļie , 
kas azāk ka ē izaugs i, risi āju us iz ērtējot kopsakarā ar so iālā odroši āju a sistē u; 

• [225] Adek āti alsts so iālās apdroši āša as pa alsti, pe sijas  pakalpoju i at ilstoši 
odar i ātā eiktajā  alsts so iālās apdroši āša as ie aksā  pietieka a u  at ilstoša 

o ligāto ie aksu o jekta oteikša a, iespējas iz ērtēša a so iālās apdroši āša as pakalpoju us 
odroši āt at ilstoši VSAOI faktiskajai o aksai, priekš osa īju u izstrādāša a alsts so iālās 

apdroši āša as udžeta rezer es fo da iz eidei, t. sk. alter atī o odokļu režī u sagla āša as 
epie ieša ī as iz ērtēša a ; 

• [ ] Plā oša as reģio u, paš aldī u u  itu teritorijas attīstī ā iesaistīto pušu kapa itātes, 
zi āša u u  ad i istratī o pro esu uzla oša a, lai palieli ātu paš aldī u sadar ī u u  spēju 

odroši āt iedzī otāju o ilitāti, i estī ijā  la ēlīgu idi u  augstu paš aldī u s iegto 
pakalpoju u k alitāti u  iz aksu efekti itāti; 
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• [ ] Pu lisko pakalpoju u uzla oša a at ilstoši iedzī otāju skaita di a ikai, attīstot 
alter atī us pakalpoju u odeļus u  i frastruktūru, paš aldī u pakalpoju u ēku 
e ergoefekti itāti, kā arī pu liskās ārtelpas k alitāti; 

• [ ] So iālo ājokļu atjau oša a u  skaita palieli āša a, ie laikus iz eidojot i stru e tu, kas 
s iedz ājokļu at alstu az odroši ātā  perso ā  dzī es ietas aiņai, lai ei i ātu 
iesaistīša os dar a tirgū; 

• [ ] Mājokļu pieeja ī as uzla oša a grūtī ās o ākušie  u  ela ēlīgā situā ijā esošie  
iedzī otājie , izstrādājot ehā is u fi a siāla at alsta s iegša ai u  o ēršot faktorus, kas ka ē 
iz a tot īres ājokļu piedā āju u; 

• [ ] Bēr u tiesī u aizsardzī as sistē as pil eidoša a u  iesaistīto i stitū iju sadar ī as 
nodroši āša a, iz ērtējot alsts u  paš aldī u i stitū iju fu k ijas, tostarp āriņtiesu, u  
refor ējot liku pārkāpu u pre e ijas sistē u; 

• [ ] Efektī a soda izpilde u  sodīto perso u rei tegrā ija sa iedrī ā, uzla ojot reso ializā ijas 
darbu, palielinot perso āla pieeja ī u u  odroši ot adek ātu i frastruktūru, kā arī ostipri ot 
paš aldī u u  NVO lo u. 
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V- : ILGTSPĒJĪGA PILSĒTAS TRANSPORTA 
INFRASTRUKTŪRA, TĀS VIETĒJĀS UN REĢIONĀLĀS 
SASNIEDZAMĪBAS, KĀ ARĪ SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 
PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 

Mūsdie u glo ālajā pasaulē je kuras ietas ūtisks izdzī oša as u  attīstī as aspekts ir tās sas iedza ī a 
u  sa ie oju s ar dažādie  e trie . Tajā pašā laikā par e trālu iedzī otāju dzī es k alitātes elementu 

kļu usi pieeja ī a uzla otai eļu satiks ei, kas rada laika ietaupīju u, paaugsti a satiks es drošī u u  
uzla o ides k alitāti. Mikro o ilitātes lī e ī isus šos iegu u us odroši a, pie ēra , riteņ raukša as 
i frastruktūras iz ū e, sa iedriskā tra sporta u  perso īgo tra sportlīdzekļu oder izēša a, iz a tojot 

idei draudzīgus e ergoresursus elektrī a, gāz eida deg iela u. . . Visus i ētos aspektus iespēja s 
apvienot zem viena nosaukuma – ilgtspējīga pilsēt ides o ilitāte.  

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Daudz eidīga tra sporta i frastruktūra – auto eļi, 
dzelz eļš, jūras satiks e, gaisa satiks e 

• Ventspils osta – TEN-T pa attīkla osta 

• Regulāra prā ju satiks e Z iedrija  

• Pieaugošais ar prā jie  pār adāto pasažieru 
skaits 

• Veiktie jahtu ostas i frastruktūras sakārtoša as 
darbi 

• Atjau oti ostas pie ed eļi u  piestāt es 

• Augsts iedzī otāju ērtēju s par pilsētas 
tra sporta i frastruktūru 

• Velosipēdistie  draudzīga pilsēta elo eliņi, 
velosipēdu novietnes) 

• Augsta satiks es dalī ieku drošī a 

• Sakārtota gājēju i frastruktūra 

• Pilsētā a  autotra sporta sastrēgu u 

• Moder s sa iedriskā tra sporta tīkls 

• Regulāri ielu uzla oša as, uzturēša as u  jau u 
ielu izveides darbi 

• Pietieka s autostā ietu skaits 

• Augsts apgais oto ielu īpats ars 

• Ir publiski pieejama elektro o iļu uzlādes sta ija 

 

VĀJĀS PUSES 

• Kra u apgrozīju a sa azi āju s Ve tspils ostā 

• Ve tspils rī ostas pār aldes pārņe ša a alsts 
pār aldē 

• VBP aldē a  pilsētas  pārstā ie ī as, līdz ar to 
a  pārlie ī as, ka rī ostas aldes lē u i tiks 

pieņe ti e tspil ieku i teresēs 

• Ve tspils rī ostas fi a siālā stā okļa 
paslikti āša ās ieņē u u sa azi āša as 
rezultātā 

• Komercbankas atturas no VBP pārkreditēša as 

• Apšau ā a Ve tspils rī ostas pār aldes kredīta 
ņe ša as spēja 

• Atse išķās vietās epie iešams veikt ielu 

apgais oju a oder izā iju, uzla ojot 
ieslēgša as, izslēgša as, laika ko troli, gais as 
i te sitātes aiņas iespējas 

• Atse išķas ietās epie ieša a gājēju 
i frastruktūras uzla oša a iet ju segu i, 
apgais oju s, eļa zī es u. . orga izā ijas 

līdzekļi  

• Atse išķas ietās olietojušies eļi, kurie  ir 
epie ieša s eikt pil u reko struk iju 

• Jā odroši a elo eliņu tīkla sa ie oju u iz ū e 

• Jau u pilsētas ap ū es teritoriju u  o ales 
teritoriju epietieka a sasaiste ar pilsētas ielu 
tīklu 
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IESPĒJAS 

• Fi a siālais at alsts a io ālajā lī e ī reģio u 
pieeja ī as attīstīša ai 

• Fi a siālais at alsts ES lī e ī pieeja ī as, īpaši 
idei draudzīga tra sporta, attīstīša ai 

• Dzelz eļa lī iju sa ie oju s ar Rīgu  
oder izā ija 

• Ātrgaitas dzelz eļa sa ie oju s pasažieru 
pār adāša ai ar Rīgas e tru u  lidostu Rīga  

Jau u jūras lī iju at ērša a 

• Fi a siāls at alsts a io ālajā lī e ī dzī es ides 
uzla oša ai 

• Fi a siāls at alsts Eiropas lī e ī tra sporta 
sistē as attīstīša ai 

• Gudro risi āju u ie ieša a pilsētas 
i frastruktūras pār aldē apgais oju s, luksofori  

• Ilgtspējīgas attīstī as pri ipu pie ēroša a 
i frastruktūras attīstī ā, eidojot iedzī otāju 

ajadzī ā  pie ērotu u  eselī ai draudzīgu idi 

DRAUDI 

• Ostas pār aldes sistē as refor as alsts lī e ī – 

pār eidoša a par komercsabiedrī ā  

• Iespēja ie politiskie lē u i o Baltkrie ijas 
aldī as puses, kas ar apdraudēt tra zītu 
o irzīša a uz Krie ijas Federā ijas ostā  

• Ve tspils ostas ko kurētspējas sa azi āša a 
Lat ijas dzelz eļa tīkla elektrifikā ijas projekta 

eīste oša as dēļ 
• Nepieeja s fi a sēju s lidostas teh iskā 

stā okļa uzla oša ai 
• Krie ijas Zie eļu-Rietu u federālā apga ala 

eko o iskās attīstī as ērķi, palieli ot paš āju 
kra u pārkrauša as apjo u paš āju ostās 

• VAS Lat ijas Dzelz eļš  pri atizā ija 

• Korup ijas riski Ve tspils ostā, ododot īpašu us 
apsai iekoša ā VAS Ve tas osta  

• Pu liskās i frastruktūras pri atizā ija 

• Pilsētas īpašu a iz a toša a ko er dar ī as 
peļņas iegūša ai u  ieguldīša ai itās 
ad i istratī ajās teritorijās 

• Ve tspils ostas ko kurētspējas sa azi āša a, 
palielinot ostas maksu  

• Ārējā fi a sēju a at alsta i te sitātes ūtisks 
sa azi āju s, ja pote iālais fi a sēju a 
saņē ējs ūs kapitālsa iedrī a Ve tas osta  

• Pasažieru skaita sa azi āju s u  paš aldī as 
SIA Ve tspils reiss  ieņē u u sa azi āju s 
sakarā ar alstī oteiktajie  iero ežoju ie  
COVID-19 īrusa izplatī as iero ežoša ai 

• Iespēja a pasažieru pār adāju u k alitātes, 
drošī as u  ērtī u paslikti āša a reģio ālajos 

aršrutos, ja SIA Ve tspils reiss  o . gada 
vairs ne odroši ās tos 

• Baltkrie ijas alsts aras iestāžu paziņoju i par 
kravu o irzīša u uz Krie ijas Federā ijas ostā  

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Paš aldī u sadar ī as projekti u  tirgus epil ī u o ērša a līdzs aro reģio u eko o iku, kas 
pozitī i ietek ē alsts ilgtspējīgu attīstī u, tai skaitā, de ogrāfiskos rādītājus, ei i ot iedzī otāju 
ree igrā iju. Ko krēti soļi e ie līdzī as azi āša ai ie laikus paaugsti a dzī es k alitāti u  sa iedrī as 
kopējo eiktspēju. Līdzs arotai Lat ijas attīstī ai ie līdz oderīgi ir …  moderna mazemisiju transporta 

sistē a, kas kalpo iedzī otāju ilgtspējīgai o ilitātei, … . 

[ ] Lat ijas ze es ilgtspēju odroši a tālejoša ražoša as u  patēriņa odeļu, sa iedrī as rī ī as u  
do āša as aiņa. To rada ga  iedzī otāju, ga  uzņē ēju, ga  pār aldes paradu u pārskatīša a – 



135 

 

pieņe ot lē u us u  rīkojoties at ildīgi, …  samazinot emisijas, … . Ir sa azi āta tautsai ie ī as 
ilgstošā atkarī a no fosilajiem resursiem … . 

[ ] Lat ija ir alsts, kas lepojas ar tīru u  drošu da isko idi. …  I o atī i risi āju i eido sta ilu pa atu 
Lat ijas eko o ikai zaļā kursa  irzī ā uz kli at eitralitāti. Lat ija joprojā  ir ēre a kli ata ziņā, et 
ne attieks ē pret glo ālajā  kli ata iz aiņā , par ko lie i a at ilstoša a io ālā liku doša a, kultūra 
u  ārpolitika. Izglītoti u  i for ēti Lat ijas il ēki ai a sa u dzī es idi, attieks i u  paradu us, 
at ildīgāk iz a tojot resursus eļā uz zaļā kursa  ekonomiku – eko o iku il ēku la ā. Valsts, 
sa iedriskās orga izā ijas u  iedzī otāji kopīgi strādā, lai šo ze i āka ajā  paaudzē  odotu tīrāku u  
zaļāku ekā esa  to a tojuši. 

[ ] Lat ija ir starptautiski atpazīsta a e tikai ar tās agāto da as kapitālu. Laikā, kad irzī a uz 
kli at eitralitāti, aprites eko o iku, oglekļa azietilpīgu ražoša u u  aze isiju u  ulles e isiju 
tra sportu kļūst par alstu glo ālās ko kurētspējas ērauklu, ēs dažādās ozarēs apzi ā ies u  
iz a toja  kli ata pār aiņu radītās iespējas. Vides zi āt es atklāju i u  spēja radīt idei saudzīgas 
teh oloģijas ir zi āt isko i stitū iju u  gudru uzņē u u iespēja eidot zaļo izaugs i  u  elt Lat ijas 
ko kurētspēju. 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Da a u  ide – Zaļais kurss  ar diviem no ērķie  [ ] Oglekļa azietilpīga, resursu 
efektī a u  kli at oturīga attīstī a, lai Lat ija sas iegtu kli ata, e erģētikas, gaisa piesārņoju a 
sa azi āša as …  a io ālos ērķus u  odroši ātu ides k alitātes sagla āša u u  uzla oša u 
u  īste otu drošas u  k alitatī as … , kā arī da as resursu ilgtspējīgu iz a toša u. [ ] Īste ota 

ides, ilgtspējīgas da as resursu apsai iekoša as u  e erģētikas politika, kas alstīta uz 
tais īgu u u  sa starpējo uzti ēša os, sa iedrī as at alstu da as u  kli ata aizsardzī as 
pasāku ie , osakot skaidrus u  atklātus alsts u  iedzī otāju sadar ī as odeļus u  
iesaistīša os lē u u pieņe ša ā ; 

• RV Teh oloģiskā ide u  pakalpoju i  ar trim no ērķie  [ ] I tegrēta, ilgtspējīga tra sporta 
sistē a, kas s iedz k alitatī as il ēku u  kra u o ilitātes iespējas isā alsts teritorijā, 

odroši a ga  ietējo sas iedza ī u, iz a tojot dzelz eļu kā sa iedriskā tra sporta ugurkaulu, 
ga  arī starptautisko sa ie oja ī u, pil ī ā iekļaujoties ES pa attīklā Rail Balti a  u  odroši ot 
pa attīkla u  isapt erošā tīkla sasaisti. [ ] Digitalizējot tra sfor ēta pu liskā pār alde, 
ra io āli pār aldīta orga izatoriskā u  teh oloģiskā ekosistē a, kas ir iekšēji i tegrēta u  ārēji 
at ērta kopīgas ērtī as radīša ai, i o ā ijā  u  lietotājorie tētai pieejai pu lisko pakalpoju u 
s iegša ā fiziskajā u  digitālajā idē. [ ] Pieeja i, i o atī i u  e ergoefektī i risi āju i 
e ergoapgādē, pa ākot lielāku paš odroši āju u u  izkliedēto e erģijas ražoša u . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai . 

NAP 2021-  prioritātes Vie ota, droša u  at ērta sa iedrī ai  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  
ērķi: 
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• Prioritātes ērķis: [ ] Pieaug iedzī otāju īpats ars, kas izjūt piederī u u  uzti as Lat ijas 
sa iedrī ai u  tiesiskai alstij. Tāpē  il ēki s iedz ieguldīju u sa ā, sa u līdz il ēku u  alsts 
drošī ā, … . Cil ēki apzi ās Lat ijas u  ik ie a iedzī otāja lo u glo ālajos pro esos u  ir at ērti 
sadar ī ai kopēju izai i āju u risi āša ā. … ; 

• RV Drošī a  ar ērķi [ ] Cil ēki paļaujas uz alsts die estie , kas aizsargā …  drošī u, pieaug 
to il ēku skaits, kas zi a, kā o ērst riskus u  rīkoties apdraudēju a situā ijās, sadar ojoties ar 
at ildīgajie  alsts die estie  u  palīdzot its ita . Valsts uztur drošu idi, … , un veido izpratni 

par apdraudēju a riskie , to o ērša as u  azi āša as iespējā , stipri ot iedzī otāju 
pārlie ī u u  zi āša as. …  Valsts aizsardzī a ir isapt eroša u  alstās uz iedzī otāju u  alsts 
i stitū iju sa starpējo uzti ēša os u  part erī u, kā arī isas sa iedrī as gata ī u pār arēt 
je kādu apdraudēju u. Lat ijā ir radīta droša iekšējā ide iedzī otājie  u  uzņē ējie . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.114 

.gada .okto rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Tra sporta attīstī as pa at ostād es .-
2027. gadam.115 

.gadā ir izstrādāts, et ēl a  apstipri āts Vides politikas pa at ostādņu 2021.-2027.gadam 

projekts. 

UZDEVUMI 

• V-4- : Aktī a līdzdalī a alsts plā oša as pasāku os 

• V-4-2: Attīstīt drošu auto eļu u  ielu i frastruktūru, t.sk. ie iešot gudros risi āju us, attīstot TEN-

T tīkla i frastruktūru 

• V-4-3: Nodroši āt jau u pilsētas ap ū es teritoriju sasaisti ar pilsētas ielu tīklu 

• V-4-4: Pil eidot tra sporta sistē u, lai palieli ātu idei draudzīgu tra sportlīdzekļu lietoša u 

• V-4-5: Vei i āt reģio ālā u  pilsētas sa iedriskā tra sporta attīstī u, ņe ot ērā Kurze es 
attīstī as e tru fu k io ālo tīklu 

• V-4- : Pakāpe iska oder a apgais oju a iz eide/ pil eidoša a 

 

114 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
115 https://likumi.lv/ta/id/327053-par-transporta-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam  

https://likumi.lv/ta/id/327053-par-transporta-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedzī otāju ērtēju s par 
sa iedriskā tra sporta 
pakalpoju ie  pilsētā, pozitī s 

ērtēju s, % 

73% Vairāk ekā 80% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

2. Iedzī otāju ērtēju s par 
pilsētas apgais oju u, pozitī s 

ērtēju s, % 

92% Vairāk ekā 85% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

3. Ielu garums, km 191,681 Vairāk ekā 192 Ko u ālā pār alde 

4. Kopējais autostā ietu skaits, 

gb. 
1910 Vairāk ekā 2000 Ko u ālā pār alde 

5. 
Velo eliņu kopgaru s, km, un 

elo o ietņu kopskaits, gb. 

65,966 km 

~1082 velo novietnes 

Vairāk ekā 70 km 

Vairāk ekā 1300 

velo novietnes 

Ko u ālā pār alde 

6. Videi draudzīgā sa iedriskajā 
tra sportā pār adāto pasažieru 
īpats ars, % 

48% Vairāk ekā 90% Ventspils reiss 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [281] Tautsai ie ī as siltu ī efekta gāzu e isiju sa azi āša a, iz a tojot risi āju us 
kli ata pār aiņu azi āša ai u  kli ata teh oloģiju atklāju us, u  pieaugošas oglekļa dioksīda 
piesaistes odroši āša a irzī ā uz kli at oturīgu eko o ikas attīstī u, ērķtie īgi sas iedzot 
augstu e ergoefekti itāti u  tra sporta sistē as dekar o izā iju; 

• [ ] Gaisa k alitātes uzla oša a slāpekļa oksīdu NOx , a o jaka u  daļiņu PM ,  piesārņoju a 
sa azi āša ai lī i apdzī otās ietās u  alstī kopu ā, ērķtie īgi sas iedzot augstu 

e ergoefekti itāti, oglekļa azietilpīgu ražoša u u  uzla ojot tra sporta sistē as; 
• [312] Multi odāla sa iedriskā tra sporta tīkla ar dzelz eļu kā sa iedriskā tra sporta 

" ugurkaulu" iz eidoša a, i tegrējot Rail Balti a esošajā alsts u  paš aldī u tra sporta tīklā, 
eidojot ulti odālus tra sporta u  pasažieru pārsēša ās ezglus, ei i ot reģio u 

sas iedza ī u, iedzī otāju o ilitāti u  ides pieeja ī u, turpi ot dzelz eļa elektrifikā iju, 
ie laikus attīstot drošu auto eļu u  ielu i frastruktūru u  odroši ot ērtus sa ie oju us starp 
il ie u u  auto usu reisie , isās dar ī ās odroši ot piekļūsta ī as prasī as; 

• [ ] Starptautiskās sa ie oja ī as uzla oša a, …  paaugsti ot tra zīta pakalpoju u 
ko kurētspēju u  jau u tirgu apgu i, eidojot Rīgu par ozī īgu u  oder u ulti odālu 
tra sporta ezglu, tai skaitā uzla ojot i frastruktūru, tādējādi palieli ot Eiropas ie otā 
tra sporta tīkla produkti itāti u  sek ējot ides ērķu ie ēroša u; 
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• [314] Tra sporta sistē as pil eidoša a, lai palieli ātu elosipēdu u  itu idei draudzīgu 
tra sportlīdzekļu lietoša u u  AER iz a toša u, eidojot at ilstošu i frastruktūru u  ei i ot 
autoparka o aiņu, ie laikus pa ākot pieeja ī u dažādā  so iālajā  grupā ; 

• [ ] Uzņē ējdar ī u sek ējošas pu liskās i frastruktūras iz eide, alstoties uz teritoriju 
attīstī as plā oša as doku e tos oteikto teritoriju spe ializā iju u  aktuālo pri āto i estoru 
pieprasīju u, lai oti ētu reģio os eidot jau us produktus u  pakalpoju us, paaugsti āt 
produkti itāti, dažādot uzņē ējdar ī u, iz a tot i o ā ijas u  ko pete ču pār eses iespējas u  
piesaistīt k alifi ētu dar aspēku; 

• [ ] Plā oša as reģio u, paš aldī u u  itu teritorijas attīstī ā iesaistīto pušu kapa itātes, 
zi āša u u  ad i istratī o pro esu uzla oša a, lai palieli ātu paš aldī u sadar ī u u  spēju 

odroši āt iedzī otāju o ilitāti, … ; 

• [335] Vietējās o ilitātes odroši āša a odar i ātī ai u  pakalpoju u saņe ša ai, uzla ojot 
i frastruktūru, s iedzot at alstu i o atī ie  ikro o ilitātes risi āju ie ; 

• [336] Pu lisko pakalpoju u uzla oša a at ilstoši iedzī otāju skaita di a ikai, attīstot 
alter atī us pakalpoju u odeļus u  i frastruktūru … ; 

• [ ] Mirstī as azi āša a o ārējie  ā es ēloņie , pri āri o … , eļu satiks es 
egadīju ie  … , odroši ot at ilstošu o itori gu, ko troles pasāku u ie ieša u u  

īste oša u, sa iedrī as izglītoša u, kā arī itu pre e tī o pasāku u īste oša u. 
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V- : ĒRTS, PIEVILCĪGS, INOVATĪVS PILSĒTAS 
LABIEKĀRTOJUMS 

Fiziski pie il īga dzī es telpa ir ozī īgs iedzī otāju skaita sa azi āša ās Pretoša ās  stratēģijas 
ele e ts, kas ei i a ietas kopējo pie il ī u. Sa azi oties iedzī otāju skaita  u  o e ojot sa iedrī ai, 
jāpie ērš uz a ī a resursu pār aldī ai, lai sagla ātu fiziskās ides k alitāti pie ze āka iedzī otāju skaita, 
kā arī jādo ā par ides pieeja ī u e ākās paaudzes iedzī otājie .  

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Pilsētā ir plašas teritorijas ap ū es iespējas 

• Pilsētas plā oju s s iedz iedzī otājie  iespēju 
ērti u  iegli piekļūt dažādie  pakalpoju ie , kā 
arī tās i frastruktūrā i tegrētie  aktī ās atpūtas 
elementiem 

• Plud ales, da as teritoriju, pilsēt ides 

la iekārtoju s, kas at ilstoši iekārtots isu 
iedzī otāju grupu, t.sk. se ioru, il ēku ar kustī u 
trau ēju ie , kā arī tūristu ajadzī ā  

• Atjau ots u  la iekārtots ols, kas pieeja s 
sa iedrī ai 

• Ve pilsētas la iekārtoša as u  re o ā ijas dar i 
• Aktī s dar s ar degradējušos ēku īpaš iekie , 

īpašu u uzla oša ai u  sakopša ai 
• SIA „Ne  Ya ht Mari a  progress jahtu piestāt es 

teritorijas la iekārtoša ā  
• Izstrādāts plūdu risku pār aldī as plā s 

VĀJĀS PUSES 

• Putekļi pilsētā, kas sausā laikā izplatās o rī ostas 
teritorijas 

• Na  ģi e es rekreā ijas u  re italizā ijas e trs 

• Nepietiekami izmantota Ventas upes u  Būš ieka 
ezera piekraste  

• Salīdzi oši ze s iedzī otāju ērtēju s par 
daudzdzī okļu āju la iekārtoju u, jo īpaši par 
apgaismojumu pagalmos e isi iekšpagal i ir 
la iekārtoti  

• Atse išķās pilsētas teritorijās esakārtota 
eliorā ijas sistē a, kas apgrūti a to 

iz a toša u, pie ēra , Maur ie ā (nav 

pabeigta) 

IESPĒJAS 

• Brī as teritorijas pilsētā, tai skaitā dzī oja ās 
ap ū es attīstī ai 

• Teh oloģiju i tegrā ija pilsēt idē, pie ēra , 
elektro iska iedzī otāju 
ko sultēša a/apkalpoša a, iespēja elektro iski 
iegādāties tra sporta, tūris a o jektu u. . o jektu 

iļetes 

• Ve tas alas u  itu ūde s alu iz a toša a 

• Iz ērtēt plud ales iz eidi il ēkie  ar kustī u 
trau ēju ie ,  

DRAUDI 

• Apdraudēju s piekrastes i frastruktūras 
objektiem jūras krasta erozijas ietek ē 

• Strauja s ilšu sanesumu pār ietoša ās, 
apgrūti ot iedzī otāju, tūristu u  kuģu 
pieeja ī u jūrai un i frastruktūrai 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Lat ijas ze es ilgtspēju odroši a tālejoša ražoša as u  patēriņa odeļu, sa iedrī as rī ī as u  
do āša as aiņa. To rada ga  iedzī otāju, ga  uzņē ēju, ga  pār aldes paradu u pārskatīša a – 
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pieņe ot lē u us u  rīkojoties at ildīgi, radot azāk atkritu u u  sa azi ot e isijas, ražojot ar idei 
draudzīgā  teh oloģijā  u  ie iešot aprites eko o ikas pri ipus. Ir sa azi āta tautsai ie ī as 
ilgstošā atkarī a o fosilajie  resursie  u  palieli āts atjau oja o e ergoresursu īpats ars e erģijas 
ražoša ā. 

[ ] Lat ija ir alsts, kas lepojas ar tīru u  drošu da isko idi. Sta ilas u  eselīgas ekosistē as, …  efektī a 
da as resursu pār aldī a odroši a ides ilgtspēju u  sa iedrī as eselī u. Da as kapitāls ir pieeja s 
ik ie a . I o atī i risi āju i eido sta ilu pa atu Lat ijas eko o ikai zaļā kursa  irzī ā uz 
kli at eitralitāti. Lat ija joprojā  ir ēre a kli ata ziņā, et e attieks ē pret glo ālajā  kli ata 
iz aiņā , par ko lie i a at ilstoša a io ālā liku doša a, kultūra u  ārpolitika. Izglītoti u  i for ēti 
Lat ijas il ēki ai a sa u dzī es idi, attieks i u  paradu us, at ildīgāk iz a tojot resursus eļā uz zaļā 
kursa  eko o iku – eko o iku il ēku la ā. Valsts, sa iedriskās orga izā ijas u  iedzī otāji kopīgi strādā, 
lai šo ze i āka ajā  paaudzē  odotu tīrāku u  zaļāku ekā esa  to a tojuši. 

[ ] Lat ija ir starptautiski atpazīsta a e tikai ar tās agāto da as kapitālu. Laikā, kad irzī a uz 
kli at eitralitāti, aprites eko o iku, oglekļa azietilpīgu ražoša u u  aze isiju u  ulles e isiju 
tra sportu kļūst par alstu glo ālās ko kurētspējas ērauklu, ēs dažādās ozarēs apzi ā ies u  
iz a toja  kli ata pār aiņu radītās iespējas. Vides zi āt es atklāju i u  spēja radīt idei saudzīgas 
teh oloģijas ir zi āt isko i stitū iju u  gudru uzņē u u iespēja eidot zaļo izaugs i  u  elt Lat ijas 
ko kurētspēju. 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Da a u  ide – Zaļais kurss  ar diviem no ērķie  [ ] Oglekļa azietilpīga, resursu 
efektī a u  kli at oturīga attīstī a, lai Lat ija sas iegtu kli ata, e erģētikas, gaisa piesārņoju a 
sa azi āša as, ūdeņu stā okļa uzla oša ās u  atkritu u apsai iekoša as a io ālos ērķus 
u  odroši ātu ides k alitātes sagla āša u u  uzla oša u u  īste otu …  dabas resursu 

ilgtspējīgu iz a toša u. [ ] Īste ota ides, ilgtspējīgas da as resursu apsai iekoša as u  
e erģētikas politika, kas alstīta uz tais īgu u u  sa starpējo uzti ēša os, sa iedrī as at alstu 
da as u  kli ata aizsardzī as pasāku ie , osakot skaidrus u  atklātus alsts u  iedzī otāju 
sadar ī as odeļus u  iesaistīša os lē u u pieņe ša ā . 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai . 

NAP 2021-  prioritātes Kultūra u  sports aktī ai u  pil ērtīgai dzī ei  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Ik ie a  pieeja s di a isks kultūras u  sporta pakalpoju u klāsts, kas 
ļauj attīstīt tala tus u  eidot spē īgu Lat ijas tēlu pasaulē ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Kultūras u  fizisko akti itāšu pieeja ī a 
isie , paaugsti ot Lat ijas sa iedrī as dzī es k alitāti . 

. gada . o e rī MK ir apstipri ātas Reģio ālās attīstī as pa at ostād es .- . gada , 
kuru ērķis ir Visu reģio u pote iāla attīstī a u  so iāleko o isko atšķirī u azi āša a, stipri ot to 
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iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a 
u  k alitatī as dzī es ides attīstī ai . 

. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
konkurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .116 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.117 

.gada .aprīlī Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Sporta politikas 
pa at ostād es .- .gada .118 

.gadā ir izstrādāts, et ēl a  apstipri āts Vides politikas pa at ostādņu .-2027.gadam 

projekts. 

UZDEVUMI 

• V-5-1: Veidot u  plā eidīgi ie iest iedo pilsētu risi āju us 

• V-5-2: Veidot aktī ās atpūtas o jektus pilsētas zaļajā zo ā u  i frastruktūrā 

• V-5-3: Attīstīt u  efektī i iz a tot esošo kultūras i frastruktūru u  i estēt jau as i frastruktūras 
radīša ā 

• V-5-4: Mazi āt kli ata pār aiņu ietek i, īste ojot pielāgoša ās kli ata pār aiņā  pasāku us 
u  pa ākot ateriālteh iskā u  i frastruktūras odroši āju a uzla oju us 

• V-5-5: Uzla ot u  paplaši āt pilsētas kapu sai ie ī u 

• V-5-6: Veidot iedzī otājie  u  tūristie  pie il īgas pilsētas dizai u 

• V-5-7: Veidot Ve pilsētu par "pilsētas sa iedrisko u  darīju u centru" 

 

 

 

116 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  
117 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
118 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501607 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedzī otāju ērtēju s par 
apsai iekoša u u  tīrīša u 
kopu ā, pozitī s 

ērtēju s, % 

96% Vairāk ekā 95% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

2. Degradēto teritoriju platī a, 

ha 
734 Mazāk ekā 700 Paš aldī a 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [281] Tautsai ie ī as siltu ī efekta gāzu e isiju sa azi āša a, iz a tojot risi āju us 
kli ata pār aiņu azi āša ai u  kli ata teh oloģiju atklāju us, u  pieaugošas oglekļa dioksīda 
piesaistes odroši āša a irzī ā uz kli at oturīgu eko o ikas attīstī u, ērķtie īgi sas iedzot 
augstu e ergoefekti itāti u  tra sporta sistē as dekar o izā iju; 

• [ ] Kli ata pār aiņu ietek ju azi āša a, īste ojot pielāgoša ās kli ata pār aiņā  
pasāku us u  pa ākot ateriālteh iskā u  i frastruktūras odroši āju a uzla oju us 
(katastrofu draudu, t.sk. plūdu u  krasta erozijas, o ērša as u  to pār aldīša as pasāku u 
īste oša ai , kā arī tautsai ie ī as ozaru pār aldī ā, u  ilgtspējīgā okrišņu otekūdeņu 
apsai iekoša ā, ņe ot ērā jau ākos zi āt iskos datus u  prog ozes par kli at oturīgu a 
sas iegša u u  stipri āša u; 

• [ ] Augstas u  la as k alitātes irsze es u  paze es ūde so jektu īpats ara palieli āju a 
pa ākša a, kā arī iekšze es ūde so jektu u  jūras ides stā okļa uzla oša a u  paze es ūde s 
resursu aizsardzī a, sa azi ot a tropogē o slodzi, t.sk. otekūdeņu kaitīgo ietek i uz da as 
resursie  u  idi, odroši ot epie ieša ās i frastruktūras iz eidi u  ei i ot otekūdeņu dūņu 
apstrādi; 

• [ ] Uzņē ējdar ī u sek ējošas pu liskās i frastruktūras iz eide, alstoties uz teritoriju 

attīstī as plā oša as doku e tos oteikto teritoriju spe ializā iju u  aktuālo pri āto i estoru 
pieprasīju u, lai oti ētu reģio os eidot jau us produktus u  pakalpoju us, paaugsti āt 
produkti itāti, dažādot uzņē ējdar ī u, iz a tot i o ā ijas u  ko pete ču pār eses iespējas u  
piesaistīt k alifi ētu dar aspēku; 

• [ ] Vietējās o ilitātes odroši āša a odar i ātī ai u  pakalpoju u saņe ša ai, uzla ojot 
i frastruktūru, s iedzot at alstu i o atī ie  ikro o ilitātes risi āju ie ; 

• [336] Publisko pakalpoju u uzla oša a at ilstoši iedzī otāju skaita di a ikai, attīstot 
alter atī us pakalpoju u odeļus u  i frastruktūru, paš aldī u pakalpoju u ēku 
e ergoefekti itāti, kā arī pu liskās ārtelpas k alitāti 

• [369] Valsts u  paš aldī u i stitū iju, izglītī as iestāžu, pri ātā sektora u  e alstisko orga izā iju 
sadar ī a koordi ētai sporta u  kultūras i frastruktūras t.sk. kultūras pie i ekļi, sakrālais 
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a toju s  iz a toša ai u  aktī ā tūris a attīstī a iedzī otāju dzī es k alitātes uzla oša ai, 
īste ojot starpi stitu io ālus u  starpsektorālus kopprojektus u  akti itātes; 

• [ ] Kultūras a toju a, sporta tradī iju u  ērtī u sagla āša a u  odoša a āka ajā  
paaudzē , iesaistot iedzī otājus u  odroši ot jau āko IKT iz a toša u, lai pil ērtīgi iekļautos 
pasaules kultūras telpā u  sportā. 
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V- : ATKRITUMU SAIMNIECĪBA AR AUGSTU 
PĀRSTRĀDES ĪPATSVARU 

Atkritu u sai ie ī as attīstī as ērķis ir o ērst atkritu u raša os u  sa azi āt ogla āto atkritu u 
apjo u, iz a tojot la ākas atkritu u raša ās o ērša as iespējas, la ākos pieeja os teh iskos 
paņē ie us resursu iz a toša as efekti itātes palieli āša ai u  ilgtspējīgākas patērētāju uz edī as 

ei i āša ai. Zaļāka eko o ika ietā  ar iedzī otāju skaita sa azi āša os ir jāuzt er kā iespēja, jo ir 
salīdzi oši ieglāk pāriet uz ze a oglekļa patēriņa eko o iku u , radīt idi saudzējošus risi āju us u  
iz a tot ietējos produktus. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Iedzī otājie  draudzīga sadzī es u  īsta o 
atkritu u apsai iekoša as sistē a – a ās 
pilsētas daļās iz eidoti šķiroto atkritu u 
pieņe ša as lauku i 

• Augsta iedzī otāju ap ieri ātī a ar paš aldī as 
dar u sadzī es atkritu u apsai iekoša ā  

• Sadar ī a ar Ve tspils skolā  atkritu u 
apsai iekoša as jautāju os 

• % iedzī otāji ir piesaistīti atkritu u 
apsaimniekoša as sistē ai 

• Ir eikts ietek es uz idi o ērtēju s 
projekta  No atkritu ie  iegūtā kuri ā ā 
reģe erā ijas iekārtu iz ū e Ve tspilī, Talsu ielā 

 u  a  paredzēta ūtiskā ietek e uz idi 

VĀJĀS PUSES 

• Pilsētā a  ko postēša as ieta dārza u  parku 

atkritu u pārstrādei 
• Nepietieka a atkritu u šķiroša a ājsai ie ī ās  

IESPĒJAS 

• Eiropas un a io ālā lī eņa fi a siāls at alsts 
resursu efektī ākai iz a toša ai u  atkritu u 
pārstrādāša ai 

• Iedzī otāju izglītoša a par epie ieša ī u 
šķirot atkritu us 

• Iesāktās dalīto atkritu u ākša as sistē as 
i frastruktūras papildi āša a 

• Ka paņu eidoša a ar ērķi sa azi āt pilsētā 
radīto atkritu u daudzu u 

 

DRAUDI 

• Izlietotā dzērie u iepakoju a depozītsistē as 
ie ieša as ietek e uz sadzī es atkritu u (tostarp 

dzērie u iepakoju u  dalītās ākša as sistē as 
turp āku attīstī u u  jau iz eidotās sistē as 
uzturēša as iz aksā   

• Iedzī otāju epietieka a izprat e par 
epie ieša ī u šķirot atkritu us  

• Atkritu u apsai iekoša as aksas 
paaugsti āša ās, tostarp lai izpildītu or atī ajos 
aktos uzliktos pie āku us  

• Atkritu u apgla āša as poligona Pe tuļi  

iespēja ā slēgša a ai restrukturizā ija sakarā ar 

atkritu u apsai iekoša as reģio ālo plā u izstrādi 
• Ve tspils atkritu u apsai iekoša as reģio a 

ap ie oša a ar Piejūras atkritu u 
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apsai iekoša as reģio u ar e tru sakarā ar 

atkritu u apsai iekoša as reģio ālo plā u izstrādi 
• Strikti osa īju i ga  Eiropas, ga  a io ālā lī e ī, 

sakarā ar atkritu u apsai iekoša u 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Lat ijas ze es ilgtspēju odroši a tālejoša ražoša as u  patēriņa odeļu, sa iedrī as rī ī as u  
do āša as aiņa. To rada ga  iedzī otāju, ga  uzņē ēju, ga  pār aldes paradu u pārskatīša a – 

pieņe ot lē u us u  rīkojoties at ildīgi, radot azāk atkritu u u  sa azi ot e isijas, ražojot ar idei 
draudzīgā  teh oloģijā  u  ie iešot aprites eko o ikas pri ipus. Ir sa azi āta tautsai ie ī as 
ilgstošā atkarī a o fosilajie  resursie  u  palieli āts atjau oja o e ergoresursu īpats ars e erģijas 
ražoša ā. 

[ ] Lat ija ir alsts, kas lepojas ar tīru u  drošu da isko idi. Sta ilas u  eselīgas ekosistē as, droša 
pārtika u  efektī a da as resursu pār aldī a odroši a ides ilgtspēju u  sa iedrī as eselī u. Da as 
kapitāls ir pieeja s ik ie a . I o atī i risi āju i eido sta ilu pa atu Lat ijas eko o ikai zaļā kursa  

irzī ā uz kli at eitralitāti. Lat ija joprojā  ir ēre a kli ata ziņā, et e attieks ē pret glo ālajā  
kli ata iz aiņā , par ko lie i a at ilstoša a io ālā liku doša a, kultūra u  ārpolitika. Izglītoti u  
i for ēti Lat ijas il ēki ai a sa u dzī es idi, attieks i u  paradu us, at ildīgāk iz a tojot resursus 
eļā uz zaļā kursa  eko o iku – eko o iku il ēku la ā. Valsts, sa iedriskās orga izā ijas u  iedzī otāji 

kopīgi strādā, lai šo ze i āka ajā  paaudzē  odotu tīrāku u  zaļāku ekā esa  to a tojuši. 

[ ] Lat ija ir starptautiski atpazīsta a e tikai ar tās agāto da as kapitālu. Laikā, kad irzī a uz 
kli at eitralitāti, aprites eko o iku, oglekļa azietilpīgu ražoša u un mazemisiju un nulles emisiju 

tra sportu kļūst par alstu glo ālās ko kurētspējas ērauklu, ēs dažādās ozarēs apzi ā ies u  
iz a toja  kli ata pār aiņu radītās iespējas. Vides zi āt es atklāju i u  spēja radīt idei saudzīgas 
teh oloģijas ir zi āt isko i stitū iju u  gudru uzņē u u iespēja eidot zaļo izaugs i  u  elt Lat ijas 
ko kurētspēju. 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Da a u  ide – Zaļais kurss  ar ērķie  [ ] Oglekļa azietilpīga, resursu efektī a u  
kli at oturīga attīstī a, lai Lat ija sas iegtu kli ata, e erģētikas, gaisa piesārņoju a 
sa azi āša as, ūdeņu stā okļa uzla oša ās u  atkritu u apsai iekoša as a io ālos ērķus 
u  odroši ātu ides k alitātes sagla āša u u  uzla oša u u  īste otu drošas u  k alitatī as, tai 
skaitā ioloģiskas pārtikas apriti, kā arī da as resursu ilgtspējīgu iz a toša u. [ ] Bioloģiskās 
daudz eidī as sagla āša a, kas alstīta zi āt iskajos pētīju os, līdzs arojot ekoloģiskās, 
eko o iskās u  so iālās i tereses. [ ] Īste ota ides, ilgtspējīgas da as resursu 
apsai iekoša as u  e erģētikas politika, kas alstīta uz tais īgu u u  sa starpējo uzti ēša os, 
sa iedrī as at alstu da as u  kli ata aizsardzī as pasāku ie , osakot skaidrus u  atklātus 

alsts u  iedzī otāju sadar ī as odeļus u  iesaistīša os lē u u pieņe ša ā . 
. gada . fe ruārī MK ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 
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.gada .ja ārī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri āts Atkritu u apsai iekoša as alsts plā s .-
2028. gadam.119 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.120 

.gadā ir izstrādāts, et ēl a  apstipri āts Vides politikas pa at ostādņu .-2027.gadam 

projekts. 

UZDEVUMI 

• V-6-1: Turpi āt sa azi āt atkritu u raša os u  apgla āja o atkritu u daudzu u u  palieli āt 
atkritu u pārstrādes u  reģe erā ijas īpats aru 

• V-6-2: Vei i āt sa iedrī as uz edī as odeļu u  paradu u aiņu, kā arī eidot izprat i par idi 
u  ilgtspējīgu da as resursu apsai iekoša u 

• V-6-3: Sadar oties ar Ve tspils o ada paš aldī u atkritu u apsai iekoša as jo ā 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedzī otāju ērtēju s par 
sadzī es atkritu u iz eša u u  
uzgla āša u, pozitī s 

ērtēju s, % 

92% Vairāk ekā 90% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

2. Ve tspils pilsētā atkritu u 
apsai iekoša as sistē ā 
iesaistīto iedzī otāju 
īpats ars, % 

96% Vairāk ekā 96% VLK 

3. Apsaimniekoto atkritumu 

apjomi, tūkst. t/gadā 
35,9 Vairāk ekā 30  VLK 

4. Dalītās atkritu u ākša as 
punktu skaits 

88 Vairāk ekā 100 VLK 

5. Pārstrādātais u  reģe erētais 
atkritu u daudzu s attie ī ā 
pret attie īgajā gadā radīto 
atkritumu daudzumu, % 

87% Vairāk ekā 70% VLK 

 

119 https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-planu-2021-2028-gadam  
120 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
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AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [285] Vietējo resursu, tāpat ioresursu, efektī āka iz a toša a ekodizai a pri ipu pie ēroša a 
u  aprites eko o ikas ie ieša a dažādos tautsai ie ī as sektoros , jo īpaši sas iedzot augstāku 
sta dartu u  i o ā iju iz a toša u pārtikas apritē u  dzī ieku eselī ā saskaņā ar ie as 

eselī as  pri ipu, kā arī ei i ot ezatkritu u ražoša as teh oloģiju u  i o ā iju ie ieša u 
tautsai ie ī ā; 

• [287] Atkritu u raša ās u  apgla āja o atkritu u sa azi āša a u  atkritu u pārstrādes u  
reģe erā ijas īpats ara palieli āša a, īpaši ak e tējot otekūdeņu dūņu apstrādi u  ioloģiski 

oārdā o atkritu u pārstrādes u  to reģe erā ijas īpats ara u  jaudas palieli āju u; 

• [292] Sa iedrī as uz edī as odeļu u  paradu u aiņas ei i āša a, izprat es eidoša a par 
idi u  ilgtspējīgu da as resursu apsai iekoša u. 
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V- : AUGSTA VIDES KVALITĀTE 

Rī ī as irzie s saistīts ga  ar ides k alitātes odroši āša u, sa ala sējot iedzī otāju u  iz esa 
i tereses, ga  arī ar da as ērtī u sagla āša u u  pote iāla iz a toša u. Augsta ides k alitāte ir ūtisks 
priekš oteiku s, lai odroši ātu ilgtspējīgu pilsētas attīstī u kopu ā, lai radītu pie il īgu dzī es idi 
pilsētas iedzī otājie , kā arī lai ei i ātu dažādu ozaru, pie ēra , tūris a attīstī u. Vietās, kur 
iedzī otāju skaits sa azi ās, zaļāka eko o ika ir jāuzt er kā iespēja, jo ir salīdzi oši ieglāk pāriet uz ze a 
oglekļa patēriņa eko o iku u  radīt idi saudzējošus risi āju us u  iz a tot ietējos produktus.  

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Ve tspilī tiek odroši āts gaisa o itori gs u  
peldūdeņu k alitātes o itori gs isās pilsētas 
peld ietās 

• Nor atī ie  at ilstoša ides k alitāte 

• Ve tspils pilsētas paš aldī a iz ērtē ga  plā otās 
dar ī as, ga  ūtiskas iz aiņas esošajās dar ī ās 

o ides aizsardzī as iedokļa 

• Ve tspilī oteikts, ka e ie  uzņē u ie , kuri 
ei  A kategorijas piesārņojošas dar ī as, et arī B 

kategorijas uzņē u ie  jā ei  sa iedriskās 
apsprieša as pasāku i 

• Veikta aktī a sa iedrī as i for ēša a u  
izglītoša a par aktuālie  ides jautāju ie  

• Notiek idei draudzīgas uzņē ējdar ī as 
ei i āša a 

• Ve tspilī eiks īgi dar ojas Ekoskolas 

• Visi uzņē u i, kas ei  dar ī as ar aftas 
produktie  ir uzstādījuši t aiku, kas izdalās 
ta kkuģu iekrauša as laikā, sa ākša as iekārtas, 

azi ot s aku izplatī u pilsēt idē 

• Ve tspilī pu liskās ietās ir iz ietotas atkritu u 
tvertnes tabakas izstrādāju ie  

VĀJĀS PUSES 

• Paš aldī ai a  iespējas tieši ietek ēt uzņē u u 
piesārņojošo dar ī u 

• Ostas ter i ālu tu ais o ietoju s attie ī ā pret 
dzī oja ie  rajo ie  u  pu liskā  teritorijām 

• Putekļi, kas lielākoties rodas o pri ātīpašu u 
apkures, kuri a  pieslēgušies CSS 

• VBP gaisa k alitātes o itori gs tiek veikts 

epil ā apjo ā 

IESPĒJAS 

• Valsts i stitū iju lielāka atsau ī a ides k alitātes 
jautāju os, t.sk. or atī ās āzes uzla oša a 

• Iespēja s fi a siāls at alsts ga  Eiropas, ga  
a io ālā lī e ī piesārņoju a sa azi āša ai 

• Pil eidot putekļu ko e trā ijas u  s aku 
o itori ga sistē u 

• Resursu efektī as iz a toša as ei i āša a, 
ei i ot pāreju uz tīru aprites eko o iku Eiropas 

zaļais kurss  

DRAUDI 

• LR or atī ie akti, kas eidoti at ilstoši ES 
direktī ā , kas attie i ā as uz ides k alitātes 
ko troli, e ie ēr pie ēroja i ko krētu 
pro lē jautāju u risi āša ai 

• Ve tspilī atrodas  pote iāli objekti, kuros 

pārkrauj u  uzgla ā aftas produktus u  īsta ās 
ķī iskās ielas u  aisīju us, kas ar radīt 

egatī u ietek i uz pilsēt idi u  sa iedrī as 
eselī u 
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• Bioloģiskās daudz eidī as atjau oša a u  
piesārņoju a sa azi āša a Eiropas zaļais kurss  

• Pieslēgt e tralizētai siltu apgādei i di iduālās 
ap ū es rajo us 

• Eiropas zaļais kurss 

• VBP atsakās ieviest gaisa k alitātes monitoringa 

sistē u 

• Gaisa piesārņoju s o pri āt ājās ekspluatētās 
i di iduālās apkures iekārtā  

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[ ] Lat ijas alsts ir di i āta, lai īste otu lat iešu tautas paš oteikša ās tiesī as. Lat ija ir at ērta u  
draudzīga isu tautī u iedzī otājie , kas pieņe  Lat ijas pastā ēša as jēgu – lat iešu tautas, tās alodas 
u  kultūras attīstī u sa ā ze ē. Lai to odroši ātu, ie līdz s arīga ir ga  tautas, ga  pašas ze es je  
Latvijas dabas resursu atjaunotne. 

[ ] Lat ijas ze es ilgtspēju odroši a tālejoša ražoša as u  patēriņa odeļu, sa iedrī as rī ī as u  
do āša as aiņa. To rada ga  iedzī otāju, ga  uzņē ēju, ga  pār aldes paradu u pārskatīša a – 

pieņe ot lē u us u  rīkojoties at ildīgi, radot azāk atkritu u u  sa azi ot e isijas, ražojot ar idei 
draudzīgā  teh oloģijā  u  ie iešot aprites eko o ikas pri ipus. Ir sa azi āta tautsai ie ī as 
ilgstošā atkarī a o fosilajie  resursie  u  palieli āts atjau oja o e ergoresursu īpats ars e erģijas 

ražoša ā. 

[ ] Lat ija ir alsts, kas lepojas ar tīru u  drošu da isko idi. Sta ilas u  eselīgas ekosistē as, droša 
pārtika u  efektī a da as resursu pār aldī a odroši a ides ilgtspēju u  sa iedrī as eselī u. Da as 
kapitāls ir pieeja s ik ie a . I o atī i risi āju i eido sta ilu pa atu Lat ijas eko o ikai zaļā kursa  

irzī ā uz kli at eitralitāti. Lat ija joprojā  ir ēre a kli ata ziņā, et e attieks ē pret glo ālajā  
kli ata iz aiņā , par ko lie i a at ilstoša a io ālā liku doša a, kultūra u  ārpolitika. Izglītoti u  
i for ēti Lat ijas il ēki ai a sa u dzī es idi, attieks i u  paradu us, at ildīgāk iz a tojot resursus 
eļā uz zaļā kursa  eko o iku – eko o iku il ēku la ā. Valsts, sa iedriskās orga izā ijas u  iedzī otāji 

kopīgi strādā, lai šo ze i āka ajā  paaudzē  odotu tīrāku u  zaļāku ekā esa  to a tojuši. 

[ ] Lat ija ir starptautiski atpazīsta a e tikai ar tās agāto da as kapitālu. Laikā, kad irzī a uz 
kli at eitralitāti, aprites eko o iku, oglekļa azietilpīgu ražoša u u  aze isiju un nulles emisiju 

tra sportu kļūst par alstu glo ālās ko kurētspējas ērauklu, ēs dažādās ozarēs apzi ā ies u  
iz a toja  kli ata pār aiņu radītās iespējas. Vides zi āt es atklāju i u  spēja radīt idei saudzīgas 
teh oloģijas ir zi āt isko i stitū iju u  gudru uzņē u u iespēja eidot zaļo izaugs i  u  elt Lat ijas 
ko kurētspēju. 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 

• RV Da a u  ide – Zaļais kurss  ar ērķie  [ ] Oglekļa azietilpīga, resursu efektī a u  
kli at oturīga attīstī a, lai Lat ija sas iegtu kli ata, e erģētikas, gaisa piesārņoju a 
sa azi āša as, ūdeņu stā okļa uzla oša ās u  atkritu u apsai iekoša as a io ālos ērķus 
u  odroši ātu ides k alitātes sagla āša u u  uzla oša u u  īste otu drošas u  k alitatī as, tai 
skaitā ioloģiskas pārtikas apriti, kā arī da as resursu ilgtspējīgu iz a toša u. [ ] Bioloģiskās 
daudz eidī as sagla āša a, kas alstīta zi āt iskajos pētīju os, līdzs arojot ekoloģiskās, 
eko o iskās u  so iālās i tereses. [ ] Īste ota ides, ilgtspējīgas da as resursu 
apsai iekoša as u  e erģētikas politika, kas alstīta uz tais īgu u u  sa starpējo uzti ēša os, 
sa iedrī as at alstu da as u  kli ata aizsardzī as pasāku ie , osakot skaidrus u  atklātus 

alsts u  iedzī otāju sadar ī as odeļus u  iesaistīša os lē u u pieņe ša ā . 
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MK . gada . fe ruārī ir apstipri ātas Lat ijas Na io ālais e erģētikas u  kli ata plā s .-2030. 

gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, 
ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā eidā ei i āt kli at eitrālas 
tautsai ie ī as attīstī u . 

MK 2020. gada 28. ja ārī ir izskatīts u  apstipri āts i for atī ais ziņoju s Lat ijas stratēģija 
kli at eitralitātes sas iegša ai līdz . gadam . 

MK 2020. gada 16. aprīlī ir apstipri āts Gaisa piesārņoju a sa azi āša as rī ī as plā s 20.-

2030. gadam. 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.121 

.gada .okto rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Tra sporta attīstī as pa at ostād es .-
2027. gadam.122 

.gadā ir izstrādāts, et ēl a  apstipri āts Vides politikas pa at ostādņu .-2027.gadam 

projekts. 

UZDEVUMI 

• V-7- : Iz a tojot paš aldī as rī ī ā esošos i stru e tus, ei i āt piesārņoju a o ērša as 
pasāku us, iz a tot iegūtos datus esošās situā ijas a alīzei, plā oša ai u  piesārņojošo dar ī u 
operatī ai adī ai 

• V-7-2: Realizēt aizsargāja o iotopu u  sugu aizsardzī as stā okļa uzla oša as pasāku us 

• V-7-3: Paaugsti āt sa iedrī as ides apziņu "zaļo" do āša u u  rī ī as  u  realizēt eselīgu, 
da ai draudzīgu dzī es eidu 

• V-7-4: Nodroši āt dalī u Zilā karoga kustī ā 

• V-7- : Vei i āt ilgtspējīgas e erģētikas sektora attīstī u u  azi āt kli ata pār aiņas 

 

 

 

 

 

121 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
122 https://likumi.lv/ta/id/327053-par-transporta-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam  

https://likumi.lv/ta/id/327053-par-transporta-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 
AKTUĀLĀ VĒRTĪBA .G. VAI 
JAUNĀKĀ PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. 

Gaisa k alitāte 

Prog ozēja s, ka a  ko statēti 
gaisa k alitātes ro ežlielu u 
pārs iegu i, taču pārs iegs 

augšējais piesārņoju a 
o ērtēša as slieksnis benzolam 

Netiek pārs iegti 
gaisa k alitātes 

ro ežlielu i 
SIA „LVĢMC  

2. Izglītī as iestāžu 
skaits, kas 

saņē ušas ekoskolas 
statusu 

4 

(Ventspils 4. vidusskola,  

Ve tspils Pār e tas pa atskola, 
Ventspils 1.pamatskola,  

PII „Vara īks e  

Vairāk ekā 4 Vides izglītī as fo ds 

3. Iedzī otāju īpats ars, 
kuri orādījuši, ka 
Ve tspilī a  
pro lē u ar 
apkārtējās ides 
k alitāti u  ekoloģiju 

26% Vairāk ekā 30% 
Regulāra pilsētas 

iedzī otāju aptauja 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [281] Tautsai ie ī as siltu ī efekta gāzu e isiju sa azi āša a, iz a tojot risi āju us 
kli ata pār aiņu azi āša ai u  kli ata teh oloģiju atklāju us, u  pieaugošas oglekļa dioksīda 
piesaistes odroši āša a irzī ā uz kli at oturīgu eko o ikas attīstī u, ērķtie īgi sas iedzot 
augstu e ergoefekti itāti u  tra sporta sistē as dekar o izā iju; 

• [282] Kli ata pār aiņu ietek ju azi āša a, īste ojot pielāgoša ās kli ata pār aiņā  
pasāku us u  pa ākot ateriālteh iskā u  i frastruktūras odroši āju a uzla oju us 
(katastrofu draudu, t. sk. plūdu u  krasta erozijas, o ērša as u  to pār aldīša as pasāku u 
īste oša ai , kā arī tautsai ie ī as ozaru pār aldī ā, u  ilgtspējīgā okrišņu otekūdeņu 
apsai iekoša ā, ņe ot ērā jau ākos zi āt iskos datus u  prog ozes par kli at oturīgu a 
sas iegša u u  stipri āša u; 

• [283] Gaisa k alitātes uzla oša a slāpekļa oksīdu NOx , a o jaka u  daļiņu PM ,  piesārņoju a 
sa azi āša ai lī i apdzī otās ietās u  alstī kopu ā, ērķtie īgi sas iedzot augstu 
e ergoefekti itāti, oglekļa azietilpīgu ražoša u u  uzla ojot tra sporta sistē as; 

• [ ] Augstas u  la as k alitātes irsze es u  paze es ūde so jektu īpats ara palieli āju a 
pa ākša a, kā arī iekšze es ūde so jektu u  jūras ides stā okļa uzla oša a u  paze es ūde s 
resursu aizsardzī a, sa azi ot a tropogē o slodzi, t.sk. otekūdeņu kaitīgo ietek i uz da as 
resursie  u  idi, odroši ot epie ieša ās i frastruktūras iz eidi u  ei i ot otekūdeņu dūņu 
apstrādi; 
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• [285] Vietējo resursu, tāpat ioresursu, efektī āka iz a toša a ekodizai a pri ipu pie ēroša a 
u  aprites eko o ikas ie ieša a dažādos tautsai ie ī as sektoros , jo īpaši sas iedzot augstāku 
sta dartu u  i o ā iju iz a toša u pārtikas apritē u  dzī ieku eselī ā saskaņā ar ie as 

eselī as  pri ipu, kā arī ei i ot ezatkritu u ražoša as teh oloģiju u  i o ā iju ie ieša u 
tautsai ie ī ā; 

• [ ] Ze es dzīļu resursu apzi āša a, izpēte, apsai iekoša as plā oša a ietējo resursu 
ilgtspējīgai iz a toša ai u  pār aldī ai; 

• [287] Atkritu u raša ās u  apgla āja o atkritu u sa azi āša a u  atkritu u pārstrādes u  
reģe erā ijas īpats ara palieli āša a, īpaši ak e tējot otekūdeņu dūņu apstrādi u  ioloģiski 

oārdā o atkritu u pārstrādes u  to reģe erā ijas īpats ara u  jaudas palieli āju u; 

• [288] Vēsturiski piesārņoto ietu sa ā ijas u  re italizā ijas pasāku u īste oša a uzla otas ides 
k alitātes augs ei, gru tij, paze es u  irsze es ūdeņie  sas iegša ai; 

• [ ] Bioloģiskās daudz eidī as aizsardzī as sistē as pil eidoša a, izstrādājot zi āt iski 
pa atotus ioloģiskās daudz eidī as sagla āša as ērķus, rādītājus u  īste ojot pasāku us 
la ēlīga ES u  a io ālas ozī es iotopu u  sugu aizsardzī as stā okļa odroši āša ai Lat ijā, 
ņe ot ērā sa iedrī as eko o iskās u  so iālās i tereses u  reģio ālās attīstī as ajadzī as; 

• [290] Aizsargāja o iotopu u  sugu aizsardzī as stā okļa uzla oša as pasāku u realizēša a 
saskaņā ar zi āt iski pa atotie  sugu u  iotopu aizsardzī as u  da as aizsardzī as plā ie ; 

• [ ] Bioloģiskās daudz eidī as sagla āša as pasāku u i tegrēša a tautsai ie ī as ozarēs, jo 
īpaši lauksai ie ī as, ežsai ie ī as u  zi sai ie ī as ozarēs, īste ojot ilgtspējīgu da as 
resursu apsai iekoša u u  zaļās i frastruktūras iz a toša u, ie laikus odroši ot ioloģiskās 
u  ai a u daudz eidī as aizsardzī u u  ērtī as elša u, sek ējot ilgtspējīgu tūris a attīstī u; 

•  Sa iedrī as uz edī as odeļu u  paradu u aiņas ei i āša a, izprat es eidoša a par 
idi u  ilgtspējīgu da as resursu apsai iekoša u. 
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V- : AUGSTAS KVALITĀTES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 
Ko u ālo pakalpoju u k alitāte ei i a iedzī otājie  la ēlīgas dzī es ides odroši āša u. 
Sa azi oties iedzī otāju skaita , jāņe  ērā, ka ko u ālo pakalpoju u iz aksā  ar ūt te de e 
pieaugt.  

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Moder izēta e tralizētā siltu apgādes sistē a 
projekta Ve tspils pilsētas siltu apgādes 
sistē as efekti itātes paaugsti āša a  iet aros 

• Veikta isu ka ālu siltu trases o aiņa pret 
rūp ie iski izolētajā  aurulē  pilsētas daļās 

• Aktī a e ergoefekti itātes pasāku u īste oša a 
paš aldī as iestāžu ēkā , uzņē u ie , 
dzī oja a  fo da  

• Augsts ājsai ie ī u ar e tralizēto 
ūde sapgādi u  ka alizā iju īpats ars – airāk 

ekā % ājsai ie ī u ir pieslēgu a iespējas 
e tralizētai ūde sapgādes u  ka alizā ijas 

sistē ai 
• Atjau oti u  paplaši āti e tralizētās ka alizā ijas 

tīkli, jau as otekūdeņu attīrīša as ietaises 

• Iz eidota jau a dzera ā ūde s atdzelžoša as 
stacija 

• Ze i ūde ssai ie ī as pakalpoju u tarifi 
• Augsta iedzī otāju ap ieri ātī a ar paš aldī as 

dar u ūde ssai ie ī as attīstī as jo ā 

• Ie ēroja i sa azi āti siltu a zudu i u  
īpat ējais siltu e erģijas patēriņš 

• E ergoefektī s ielu apgais oju s 

• Ēku re o ā ijas rezultātā tiek pagari āts ēku 
dzī es ikls, uzla ots ēku ārējais izskats, 

ikrokli ats telpās, kā arī odroši āta izuāli 
audā āka apkārtējā ide 

VĀJĀS PUSES 

• Nepietieka s e tralizētās siltu apgādes tīklu 
pārklāju s 

• Daļa dzī oja o, rūp ie isko u  sa iedrisko ēku ir 
ar ze u e ergoefekti itāti 

• Pro lē as ar ūsdie īgas siltu e erģijas 
uzskaites sistē as attīstī u dzī okļu īpašu os 

• Putekļi, kas lielākoties rodas o pri ātīpašu u 
apkures, kuri a  pieslēgušies CSS 

• Nepietiekoša iedzī otāju i for ētī a par 

paš aldī as dar u siltu apgādes jo ā 

• Aptuveni 10% pilsētas ūde ssai ie ī as tīklu ir 
novecojusi iz ū ēta airāk ekā pir s  gadie  

• Netiek pil ā ērā iz a toti e tralizētie 
ūde ssai ie ī as pakalpoju i, jo e isie  
pilsētas pri āt āju sektora iedzī otājie  ir 
fi a šu resursi ūde s u  ka alizā ijas tīklu 
pie adu iz ū ei līdz sa ie  ājokļie  u  

epie ieša o ko u ikā iju iz ū ei sa os 
mājokļos 

Na  pietieka as iedzī otājie  pieeja as 
i for ā ijas par e ergoefekti itātes 
paaugsti āša as pasāku ie  

IESPĒJAS 

• Ūde s u  ka alizā ijas e tralizētajai sistē ai 
faktiski pieslēgto iedzī otāju skaita palieli āša a 

• Iespēja s fi a siāls at alsts a io ālajā lī e ī 
ūde ssai ie ī as attīstī ai u  tās pieeja ī as 

ei i āša ai 
• Iespēja s fi a siāls at alsts Eiropas lī e ī 

otekūdeņu apstrādei, ūde s zudu u 

DRAUDI 

• Daļa esošās i frastruktūras ir o e ojusi, jo tīkli 
iz ū ēti .gs. 70-80-jos gados 

• ES fi a sēju a sa azi āša ās i frastruktūrai 
• Neskaidrī as saistī ā ar ilgtspējīgu otekūdeņu 

dūņu tālāko utilizā iju  
• Bū ie ī as iz aksu kāpu s 
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sa azi āša ai u  ūde ssai ie ī as pieeja ī as 
palieli āša ai 

• Iespēja s fi a siāls at alsts Eiropas lī e ī AER 
iz a toša ai e tralizētajā siltu apgādē u  
jau u pieslēgu u iz eidei e tralizētajai 
siltu apgādes sistē ai 

• Papildu pu li itātes u  ārketi ga akti itātes par 
e tralizēto pakalpoju u epie ieša ī u u  

efekti itāti 
• Vispārēja sa iedrī as i for ēša a par 

e ergoefekti itātes pasāku ie  u  iegu u ie   
• Ieviest papildu e ergoefekti itātes 

paaugsti āša as pasāku us paš aldī as ēkās 

• Iespēja s fi a siāls at alsts ga  Eiropas, ga  
a io ālā lī e ī, lai uzla otu e ergoefekti itāti 

paš aldī ā 

• Ir pieeja i la ās prakses pie ēri, ko pārņe t – jau 

realizētie e ergoefekti itātes pasāku i Ventspils 

pilsētā esošajās ēkās. 
• Elektroe erģijas e u palieli āša ās patei oties 

atbalstam atjaunojamiem energoresursiem un 

āzes jaudas odroši āša ai 

• Nepietiekama ES fondu at alsta i te sitāte 
dzī oja o āju e ergoefekti itātes pasāku u 

eikša ai 

NAP 2021-  iezī ēta šāda ākot es īzija: 

[31] Latvijas ze es ilgtspēju odroši a tālejoša ražoša as u  patēriņa odeļu, sa iedrī as rī ī as u  
do āša as aiņa. To rada ga  iedzī otāju, ga  uzņē ēju, ga  pār aldes paradu u pārskatīša a – 

pieņe ot lē u us u  rīkojoties at ildīgi, …  sa azi ot e isijas, ražojot ar idei draudzīgā  
teh oloģijā  … . Ir sa azi āta tautsai ie ī as ilgstošā atkarī a o fosilajie  resursie  u  palieli āts 
atjau oja o e ergoresursu īpats ars e erģijas ražoša ā. 

[ ] Lat ija ir alsts, kas lepojas ar tīru u  drošu da isko idi. Sta ilas u  eselīgas ekosistē as, …  un 

efektī a da as resursu pār aldī a odroši a ides ilgtspēju u  sa iedrī as eselī u. Da as kapitāls ir 
pieeja s ik ie a . I o atī i risi āju i eido sta ilu pa atu Lat ijas eko o ikai zaļā kursa  irzī ā uz 
klimatneitralitāti. Lat ija joprojā  ir ēre a kli ata ziņā, et e attieks ē pret glo ālajā  kli ata 
iz aiņā , par ko lie i a at ilstoša a io ālā liku doša a, kultūra u  ārpolitika. Izglītoti u  i for ēti 
Lat ijas il ēki ai a sa u dzī es idi, attieks i u  paradu us, at ildīgāk iz a tojot resursus eļā uz zaļā 
kursa  eko o iku – eko o iku il ēku la ā. Valsts, sa iedriskās orga izā ijas u  iedzī otāji kopīgi strādā, 
lai šo ze i āka ajā  paaudzē  odotu tīrāku u  zaļāku ekā esa  to a tojuši. 

[33] Latvija ir starptautiski atpazīsta a e tikai ar tās agāto da as kapitālu. Laikā, kad irzī a uz 
kli at eitralitāti, … , oglekļa azietilpīgu ražoša u …  kļūst par alstu glo ālās ko kurētspējas ērauklu, 

ēs dažādās ozarēs apzi ā ies u  iz a toja  kli ata pār aiņu radītās iespējas. Vides zi āt es 
atklāju i u  spēja radīt idei saudzīgas teh oloģijas ir zi āt isko i stitū iju u  gudru uzņē u u iespēja 

eidot zaļo izaugs i  u  elt Lat ijas ko kurētspēju. 

NAP 2021-  prioritātes K alitatī a dzī es ide u  teritoriju attīstī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i 
u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Dzī es ides k alitātes uzla oša a līdzs arotai reģio u attīstī ai ; 



155 

 

• RV Da a u  ide – Zaļais kurss  ar ērķie  [ ] Oglekļa azietilpīga, resursu efektī a u  
klimatnoturīga attīstī a, lai Lat ija sas iegtu kli ata, e erģētikas, gaisa piesārņoju a 
sa azi āša as, ūdeņu stā okļa uzla oša ās …  a io ālos ērķus u  odroši ātu ides 
k alitātes sagla āša u u  uzla oša u u  īste otu drošas u  k alitatī as, tai skaitā …  dabas 

resursu ilgtspējīgu iz a toša u. [ ] Bioloģiskās daudz eidī as sagla āša a, kas alstīta 
zi āt iskajos pētīju os, līdzs arojot ekoloģiskās, eko o iskās u  so iālās i tereses. [ ] 
Īste ota ides, ilgtspējīgas da as resursu apsai iekoša as u  e erģētikas politika, kas alstīta 
uz tais īgu u u  sa starpējo uzti ēša os, sa iedrī as at alstu da as u  kli ata aizsardzī as 
pasāku ie , osakot skaidrus u  atklātus alsts u  iedzī otāju sadar ī as odeļus u  
iesaistīša os lē u u pieņe ša ā ; 

• RV Teh oloģiskā ide u  pakalpoju i  ar ie u o ērķie  [ ] Digitalizējot tra sfor ēta 
pu liskā pār alde, ra io āli pār aldīta orga izatoriskā u  teh oloģiskā ekosistē a, kas ir iekšēji 
i tegrēta u  ārēji at ērta kopīgas ērtī as radīša ai, i o ā ijā  u  lietotājorie tētai pieejai 
pu lisko pakalpoju u s iegša ā fiziskajā u  digitālajā idē. [ ] Pieeja i, i o atī i u  
e ergoefektī i risi āju i e ergoapgādē, pa ākot lielāku paš odroši āju u u  izkliedēto 
e erģijas ražoša u ; 

• RV Līdzs arota reģio ālā attīstī a  ar ērķi [ ] Reģio u pote iāla attīstī a u  eko o isko 
atšķirī u azi āša a, stipri ot to iekšējo u  ārējo ko kurētspēju, kā arī odroši ot teritoriju 
spe ifikai at ilstošus risi āju us apdzī oju a u  dzī es ides attīstī ai ; 

• RV Mājoklis  ar ērķi [ ] …  Esošais dzī oja ais fo ds līdz . gada  at ilst augstie  
e ergoefekti itātes, ū ie ī as, drošī as u  la iekārtotī as sta dartie . … . 

Ministru kabinets . gada . fe ruārī ar rīkoju u Nr.  apstipri āja Lat ijas Na io ālais e erģētikas 
u  kli ata plā s .- . gada , kura ilgter iņa ērķis ir Uzla ojot e erģētisko drošī u u  
sa iedrī as la klājī u, ilgtspējīgā, ko kurētspējīgā, iz aksu efektī ā, drošā u  uz tirgus pri ipie  alstītā 

eidā ei i āt kli at eitrālas tautsai ie ī as attīstī u . 

.gada . o e rī MK sēdē tika izskatīts u  pieņe ts zi āša ai i for atī ais ziņoju s Ēku 
atjau oša as ilgter iņa stratēģija līdz .gada .123 

Vides aizsardzī as u  reģio ālās attīstī as i istrija .gada . o e rī ar rīkoju u Nr. -2/144 

apstipri āja Notekūdeņu apsai iekoša as i estī iju plā s .- . gada  u  Ūde sapgādes 
i estī iju plā s .- . gada 124. 

Ministru kabinets 2021.gada 7.jūlijā ar rīkoju u Nr.490 apstipri āja Digitālās tra sfor ā ijas 
pa at ostād es .-2027.gadam125. 

.gadā ir izstrādāts, et ēl a  apstipri āts Vides politikas pa at ostādņu .-2027.gadam 

projekts. 

 

 

 

123 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10  
124 https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/varamrik_1_2_144_invplani_201120.pdf 
125 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40487380&mode=mk&date=2020-11-10
https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
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UZDEVUMI 

• V-8-1: Attīstīt paš aldī u pakalpoju u ēku e ergoefekti itāti 
• V-8-2: Turpi āt i estī ijas e tralizētās siltu apgādes tīkla paplaši āša ā u  oder izā ijā 

• V-8-3: Veikt sa iedrī u izglītojošus pasāku us, lai ei i ātu sa iedrī as, t.sk. skolē u u  stude tu, 
izprat i par e tralizētās siltu apgādes izde īgu u 

• V-8-4: Turpi āt i for ēša as pasāku us iedzī otājie  par e tralizētās ūde sapgādes u  
ka alizā ijas sistē as priekšro ī ā  u  to pozitī o ietek i uz apkārtējo idi u  dzī es k alitāti 

• V-8-5: Vei i āt ilgtspējīgu ūde ssai ie ī u, tai skaitā attīstot i frastruktūru, veicinot 

e ergoefekti itāti, ie iešot AER teh oloģijas u  odroši ot otekūdeņu dūņu efektī u 
apsai iekoša u 

• V-8-6: Attīstīt eko o iski pa atotu ūde ssai ie ī as pakalpoju u pieeja ī u pu liskā sektora 
u  itie  pilsētas o jektie  u  ājsai ie ī ā  

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Iedzī otāju ērtēju s par 
siltu apgādi 75% 

Vairāk ekā 75% 

pozitī s ērtēju s 

Regulāra pilsētas 
iedzī otāju aptauja 

2. Ce tralizētās siltu apgādes 
objektu skaits 

494 Vairāk ekā 507 
SIA „Ve tspils 

siltu s  

3. Atjaunojamie energoresursi 

AER  o kopējā CSS kuri ā ā 
apjoma 

88% Vairāk ekā 95% 
SIA „Ve tspils 

siltu s  

4. Iedzī otāju ērtēju s par 
ūde sapgādi pilsētas teritorijā 

97% 
Vairāk ekā 95% 

pozitī ais ērtēju s 

Regulāra pilsētas 
iedzī otāju aptauja 

5. Īpat ējais siltu e erģijas 
patēriņš apkurei kWh/  
gadā  

127 Mazāk ekā 140 
SIA Ve tspils 

siltu s  

6. Siltu a ražoša as efekti itāte 80% Vairāk ekā 85% 
SIA Ve tspils 

siltu s  

7. 
Siltuma zudumi 10,20% Mazāk ekā 10,20% 

SIA Ve tspils 
siltu s  

8. Ūde s zudu u īpats ars 9% Mazāk ekā 9% PSIA ŪDEKA  
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NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

9. Ce tralizētās ūde sapgādes 
u  ka alizā ijas sistē ai 
pieslēgto iedzī otāju skaits o 
kopējā iedzī otāju skaita 

ūde sapgāde –  

96,9%; 

ka alizā ija – 96,5% 

ūde sapgāde u  
ka alizā ija – 97,5% 

PSIA ŪDEKA  

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [281] Tautsai ie ī as siltu ī efekta gāzu e isiju sa azi āša a, iz a tojot risi āju us 
kli ata pār aiņu azi āša ai u  kli ata teh oloģiju atklāju us, u  pieaugošas oglekļa dioksīda 
piesaistes odroši āša a irzī ā uz kli at oturīgu eko o ikas attīstī u, ērķtie īgi sas iedzot 
augstu e ergoefekti itāti u  tra sporta sistē as dekar o izā iju; 

• [282] Kli ata pār aiņu ietek ju azi āša a, īste ojot pielāgoša ās kli ata pār aiņā  
pasāku us u  pa ākot ateriālteh iskā u  i frastruktūras odroši āju a uzla oju us 
(katastrofu draudu, t.sk. plūdu u  krasta erozijas, o ērša as u  to pār aldīša as pasāku u 
īste oša ai , kā arī tautsai ie ī as ozaru pār aldī ā, u  ilgtspējīgā okrišņu otekūdeņu 
apsai iekoša ā, ņe ot ērā jau ākos zi āt iskos datus u  prog ozes par kli at oturīgu a 
sas iegša u u  stipri āša u; 

• [283] Gaisa k alitātes uzla oša a slāpekļa oksīdu NOx , a o jaka u  daļiņu PM ,  piesārņoju a 
sa azi āša ai lī i apdzī otās ietās u  alstī kopu ā, ērķtie īgi sas iedzot augstu 
e ergoefekti itāti, oglekļa azietilpīgu ražoša u u  uzla ojot tra sporta sistē as; 

• [284] Augstas u  la as k alitātes irsze es u  paze es ūde so jektu īpats ara palieli āju a 
pa ākša a, kā arī iekšze es ūde so jektu u  jūras ides stā okļa uzla oša a u  paze es ūde s 
resursu aizsardzī a, sa azi ot a tropogē o slodzi, t.sk. otekūdeņu kaitīgo ietek i uz da as 
resursie  u  idi, odroši ot epie ieša ās i frastruktūras iz eidi u  ei i ot otekūdeņu dūņu 
apstrādi; 

• [ ] Ze es dzīļu resursu apzi āša a, izpēte, apsai iekoša as plā oša a ietējo resursu 
ilgtspējīgai iz a toša ai u  pār aldī ai; 

• [287] Atkritu u raša ās …  sa azi āša a u  atkritu u pārstrādes u  reģe erā ijas īpats ara 
palieli āša a, īpaši ak e tējot otekūdeņu dūņu apstrādi … ; 

•  Vēsturiski piesārņoto ietu sa ā ijas u  re italizā ijas pasāku u īste oša a uzla otas ides 

k alitātes augs ei, gru tij, paze es u  irsze es ūdeņie  sas iegša ai; 
•  Sa iedrī as uz edī as odeļu u  paradu u aiņas ei i āša a, izprat es eidoša a par 

idi u  ilgtspējīgu da as resursu apsai iekoša u; 

• [ ] Mūsdie u teh oloģiju u  ra io ālas, resursu efektī as, lietotājorie tētas u  at ērtas 
pār aldī as ie ieša a, lai k alitatī i odroši ātu pu liskos pakalpoju us, ie ērojot pri āri 
digitāls , proaktī as pakalpoju u s iegša as u  ie reizes pri ipu, t.sk. pārro ežu, kā arī eiktu 
valsts pār aldes u  paš aldī u IKT i frastruktūras u  at alsta pro esu opti izā iju u  
e tralizā iju; 
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• [318] E erģētiskās drošī as u  eatkarī as palieli āša a u  irzī a uz pil īgu e erģijas tirgu 
i tegrā iju, turpi ot iesaisti Baltijas alstu elektrotīklu si hro izā ijā u  gāzes ie otā tirgus 
iz eidē, ie laikus at alstot i ilās e erģētikas ikroprojektus, lai iesaistītu ājsai ie ī as 
e erģijas ražoša ā o atjau oja ie  a otie  pašu patēriņa  u  e ergotaupīgu ēku ū ie ī ā 
u  atjau oša ā; 

• [336] Publisko pakalpoju u uzla oša a at ilstoši iedzī otāju skaita di a ikai, attīstot 
alter atī us pakalpoju u odeļus u  i frastruktūru, paš aldī u pakalpoju u ēku 
e ergoefekti itāti, kā arī pu liskās ārtelpas k alitāti; 

• [350] At alsta s iegša a ilgtspējīgu, ze u ekspluatā ijas u  ū ie ī as iz aksu ājokļie  … , 
tai skaitā o ēršot tirgus epil ī as, kas re zē resursus az patērējošu, e ergoefektī u 

odulāro ū ie ī u, odroši ot e ergoefekti itāti, SEG e isiju sa azi āju u, i o atī u 
teh oloģiju u  gudrās ājas risi āju u u  ietējo resursu iz a toša u; 

• [353] Mājokļu k alitātes paaugsti āša a, oder izējot u  uzla ojot ājokļu e ergoefekti itāti 
u  pieeja ī u, u  ekusta ā īpašu a pār aldī as k alitātes uzla oša a, lai azi ātu ēku 
ilgter iņa uzturēša as riskus. 
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V- : PAŠVALDĪBAS UN VALSTS SADARBĪBA DROŠĪBAS 
UN KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ 

I di īda drošī u pilsētā ietek ē sa iedrī as ap ieri ātī a ar dzī i, tās la klājī as lī e is, izglītī a, kultūra. 
Drošī as u  kārtī as odroši āša ā pilsētā iesaistās ga  paš aldī a, ga  arī alsts i stitū ijas, kā arī 
pri ātais sektors. Ve tspils pilsētā ir sas iegts augsts drošī as lī e is, kas jā odroši a arī turp āk, t.sk. 
sadar ī ā ar alsts poli iju u  sa iedrī u. 

SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES 

• Mo ilā patruļdie esta odroši āša a isas 

die akts garu ā 

• 2017. gadā eikta ideo o ēroša as uzgla āša as 
sistē as paplaši āša a 

• Iegādāta lai a u  epie ieša ais aprīkoju s 
Ve tspils pilsētas teritorijas iekšējā ūde s 
akvatorija kontrolei 

• Pil eidota paš aldī as poli ijas dar ī a u  
ateriālteh iskā āze 

• Ve tspils pilsētas paš aldī as poli ija izglītī as 
iestādēs orga izē izglītojošus pasāku us  

• Ve tspils pilsētas paš aldī as poli ija turpi a 
uzsākto ad i istratī o pārkāpu u sodu 
li eralizā iju 

• Jau ā radiosakaru sistē a odroši ās pilnu 

at ilstī u ES operatī o die estu radiosakaru 
standartiem 

VĀJĀS PUSES 

• Ve tspils pilsētas paš aldī as poli ijai ir ze a 
sa iedrisko attie ī u u  ko u ikā ijas kapa itāte 
iedzī otāju i for ēša ai par aktualitātē  

• Nolietojusies Ve tspils pilsētas paš aldī as 

poli ijas rī ī ā esošā i frastruktūra pagaidu 
turēša as telpas sa itārie apstākļi, e tilā ija u. .  

• Valsts poli ijas patruļdie esta āja attīstī a – 

Ve tspilī praktiski epatrulē Valsts poli ija 

• Valsts efi a sē paš aldī as poli iju ekādā 
ērā, taču paš aldī as poli ija ei  praktiskās 

kārtī as uzturēša as fu k ijas pilsētā 

IESPĒJAS 

• Palieli āt reidu skaitu aluz ej ie ī as 
apkaroša as ei i āša ai Ve tspils pilsētā iekšējos 
ūdeņos 

• Aktī i i for ēt iedzī otājus ar izglītojošajie  
ateriālie  par drošī u u  kārtī u pilsētā  

DRAUDI 

• Valsts poli ijas fu k iju pārlikša a uz paš aldī as 
at ildī u ez at ilstoša fi a sēju a 

NAP 2021-  prioritātes Vie ota, droša u  at ērta sa iedrī a  iet aros ir šādi rī ī as irzie i u  ērķi: 

• Prioritātes ērķis: [ ] Pieaug iedzī otāju īpats ars, kas izjūt piederī u u  uzti as Lat ijas 
sa iedrī ai u  tiesiskai alstij. Tāpē  il ēki s iedz ieguldīju u sa ā, sa u līdz il ēku u  alsts 
drošī ā, la klājī ā u  attīstī ā, azi ās egodīga rī ī a. Cil ēki apzi ās Lat ijas u  ik ie a 
iedzī otāja lo u glo ālajos pro esos u  ir at ērti sadar ī ai kopēju izai i āju u risi āša ā. 
Lat ija ir droša u  tiesiska alsts. Droša alsts ide kalpo par pa atu la klājī ai u  attīstī ai ; 

• RV Tiesisku s u  pār aldī a  ar ērķie  [ ] Iedzī otāji ijiedar ī ā ar pu liskā  
i stitū ijā  eido la āku sa iedrī u u  pār aldī u, īste o sa as tiesiskās i tereses. Pu liskā 
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pār aldī a isos aras atzaros kļu usi profesio ālāka – tā ir at ērtāka, ūsdie īgāka u  la āk u  
ātrāk sas iedz rezultātus. Ik ie s jūt, ka alsts strādā iedzī otāju la ā, tā airojot ap ieri ātī u ar 
pakalpoju ie  u  uzti ēša os alsts pār aldei u  tiesī aizsardzī as sistē ai. Pakalpoju i ir 
perso ifi ēti, u  politika līdzs aro sa iedrī as i tereses. To odroši a digitalizā ijas laik eta 
s iegtās iespējas u  starp ozaru koordi ēta rī ī a ; 

• RV Drošī a  ar ērķi [ ] Cil ēki paļaujas uz alsts die estie , kas aizsargā tiesī as u  drošī u, 
pieaug to il ēku skaits, kas zi a, kā o ērst riskus u  rīkoties apdraudēju a situā ijās, 
sadar ojoties ar at ildīgajie  alsts die estie  u  palīdzot its ita . Valsts uztur drošu idi, 
tostarp i for atī o idi, u  eido izprat i par apdraudēju a riskie , to o ērša as u  

azi āša as iespējā , stipri ot iedzī otāju pārlie ī u u  zi āša as. Sa iedrisko drošī u 
odroši a u  tiesī aizsardzī u īste o profesio āls u  ūsdie u sa iedrī as prasī ā  at ilstošs 

perso āls. Valsts aizsardzī a ir isapt eroša u  alstās uz iedzī otāju u  alsts i stitū iju 
sa starpējo uzti ēša os u  part erī u, kā arī isas sa iedrī as gata ī u pār arēt je kādu 
apdraudēju u. Lat ijā ir radīta droša iekšējā ide iedzī otājie  u  uzņē ējie . 

. gada . augustā MK ir apstipri āts Valsts i ilās aizsardzī as plā s , kas paredz katastrofas 
pār aldīša as su jektu ko pete es u  rī ī as katastrofas pār aldīša as pasāku u īste oša ā – 

pre e tī ajos, gata ī as, reaģēša as u  seku lik idēša as pasāku os, kas attie as uz alsts u  reģio āla 
ēroga katastrofā  ai katastrofas draudu gadīju ā, kā arī s iedzot at alstu alsts aizsardzī as sistē ai 

u  osakot i ilās aizsardzī as sistē as dar ī u gadīju os, ja oti is ilitārs ie ruku s ai sā ies karš 

.gada .jūlijā ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas Digitālās tra sfor ā ijas pa at ostād es .-
2027. gadam.126 

.gada .jūlijā Valsts sekretāru sa āks ē tika izsludi āts pa at ostādņu projekts Reso ializā ijas 
politikas pa at ostād es .- .gada .127 

.gada .septe rī ar MK rīkoju u Nr.  ir apstipri ātas So iālās aizsardzī as u  dar a tirgus 
politikas pa at ostād es .-2027. gadam.128 

.gadā ir izstrādāts, et ēl a  apstipri āts Vides politikas pa at ostādņu .-2027.gadam 

projekts. 

.gada .augustā Valsts sekretāru sa āks ē tika izskatīts pa at ostādņu projekts Jau at es 
politikas pa at ostād es .- .gada .129 

UZDEVUMI 

• V-9-1: Stipri āt Ve tspils pilsētas Paš aldī as poli ijas reaģēša as spējas 

• V-9-2: Vei i āt plud ales glā ša as die esta attīstī u 

• V-9-3: Vei i āt liku pārkāpu u profilakses dar u ar ēr ie  

• V-9-4: Sadar oties ar Ve tspils o ada paš aldī u u  VUGD i ilās aizsardzī as jo ā 

• V-9- : Aktī i sadar oties ar alsts i stitū ijā  drošī as u  kārtī as odroši āša ā 

 

126 https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
127 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40504574  
128  https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-

gadam  
129 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40504574
https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/325828-par-socialas-aizsardzibas-un-darba-tirgus-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503524
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

NR. 

P.K. RĀDĪTĀJS 

AKTUĀLĀ VĒRTĪBA 
(2019.G. VAI 

JAUNĀKĀ 
PIEEJAMĀ  

2027. GADĀ 
SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 

DATU AVOTI 

1 2 3 4 5 

1. Ad i istratī o pārkāpu u 
skaits par Ve tspils pilsētas 
saistošo oteiku u pārkāpša u 

2020 Mazāk ekā 2000 Paš aldī as poli ija 

2. Maluz ej ie ī as u  ūde s 
resursu aizsardzī as ko troles 
reidu skaits 

99 Vairāk ekā 100 Paš aldī as poli ija 

3. Izņe ti eliku īgi ie ietoti 
z ejas tīkli Ve tas upē pilsētas 
ūde s ak atorijā u  Būš ieku 
ezerā 

 tīkli 

940 m 

Mazāk ekā  tīkli 

Mazāk ekā 3300 m 
Paš aldī as poli ija 

4. Nepil gadīgo izdarīto 
administratī o pārkāpu u skaits 

377 Mazāk ekā 300 Paš aldī as poli ija 

5. Pē  paš aldī as pieprasīju a 
odroši āt kārtī u asu 

pasāku os 

191 masu 

pasāku s 
Vairāk ekā 170 Paš aldī as poli ija 

6. Nepil gadīgajie  izstrādāto 
uz edī as korek ijas programmu 

skaits 

27 Mazāk ekā 30 Paš aldī as poli ija 

AR RĪCĪBAS VIRZIENU SAISTĪTIE LATVIJAS NAP  UZDEVUMI 

• [429] Efektī a, ērta, sa lai īga, sa iedrī ai saprota a u  pieeja a tiesī aizsardzī as sistē a, 
ostipri ot tiesī aizsardzī as iestāžu kapa itāti, sa starpēju sadar ī u u  ie otu izprat i 

juridisko pro esu ie kāršoša ai sa starpēji papildi oši u  pieeja i digitālie risi āju i, kopējās 
sadar ī as platfor as u  ā ī as, ie otas prakses, pēt ie ī as u  ekspertīzes , ie iešot 
i o atī us, uz rezultātu ērstus u  eko o iskus risi āju us isās pir stiesas iz eklēša as 
iestādēs, tiesās u  ārpustiesas strīdu izskatīša as i stitū ijās, t.sk. īste ojot azaizsargāto u  
ietušo perso u at alsta u  aizsardzī as sistē u; 

• [ ] Bēr u tiesī u aizsardzī as sistē as pil eidoša a u  iesaistīto i stitū iju sadar ī as 
odroši āša a, iz ērtējot alsts u  paš aldī u i stitū iju fu k ijas, tostarp āriņtiesu, u  

refor ējot liku pārkāpu u pre e ijas sistē u; 
• [439] Cil ēku rī ī spējas stipri āša a apdraudēju a gadīju os, sadar ojoties ar at ildīgajie  

alsts die estie , iesaistoties rī prātīgās orga izā ijās, kā arī uzla ojot iesaisti u  at ildīgu rī ī u 
oziegu u atpazīša ā u  o ērša ā, i ilajā aizsardzī ā u  isapt erošajā alsts aizsardzī ā; 
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• [440] Sa iedrī as drošī as u  tiesī aizsardzī as iestāžu reaģēša as spēju stipri āša a, odroši ot 
e trālās alsts pār aldes u  paš aldī u koordi ētu rī ī u apdraudēju a gadīju os, uzturot 

tiesī aizsardzī as, drošī as u  ro ežko troles die estu i frastruktūru u  kapa itāti fiziskā 
sagata otī a, oziedzī as apkaroša a, kopējas ap ā ī as u  ūsdie u sa iedrī as ajadzī ā  
at ilstoša perso āla ko pete ču pil eide, oder o teh oloģiju iz a toša a, i il ilitārā 
sadar ī a u  sadar ī a isapt erošai alsts aizsardzī ai ; 

• [441] Efektī a soda izpilde u  sodīto perso u rei tegrā ija sa iedrī ā, uzla ojot reso ializā ijas 
dar u, palieli ot perso āla pieeja ī u u  odroši ot adek ātu i frastruktūru, kā arī ostipri ot 
paš aldī u u  NVO lo u; 

• [ ] Mirstī as azi āša a o ārējie  ā es ēloņie , pri āri o slīkša as, eļu satiks es 
egadīju ie  u  ugu s elai ē , odroši ot at ilstošu o itori gu, ko troles pasāku u 

ie ieša u u  īste oša u, sa iedrī as izglītoša u, kā arī itu pre e tī o pasāku u īste oša u. 
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 INFORMĀCIJA PAR RĪCĪBAS PLĀNU UN INVESTĪCIJU 
PLĀNU 

Ventspils AP2027 Rī ī as plā s u  I estī iju plā s ir progra as daļas, kuras izstrādātas e azāk kā 
triju gadu periodam. 

Rī ī as plā ā iet erta šāda i for ā ija: 

• plā otās dar ī as u  to īste oša as ter iņi; 

• at ildīgie u  līdzat ildīgie par dar ī u īste oša u; 
• plā oto dar ī u īste oša as fi a šu a oti; 

• iz āku a rezultāti. 

I estī iju plā ā iet erta šāda i for ā ija: 

• realizā ijā esošie u  plā otie i estī iju projekti u  to īste oša as ter iņš; 
• at ildīgie par i estī iju projektu īste oša u; 
• i dikatī ais epie ieša ā fi a sēju a apjo s un avoti; 

• sasniedzamie rezultāti. 

Rī ī as plā s u  I estī iju plā s sa ā starpā ir ieši saistīti, bet Rī ī as plā s ir plašāks ekā i estī iju 
plā s. Rī ī as plā ā katrs rī ī as irzie u uzde u s iz ērsts ko krētos pasāku os, orādot katras 
dar ī as tiešo iz āku a rezultātu. Daļa Rī ī as plā a pasāku u ir iz ērsti I estī iju plā a projektos, bet 

pārējo pasāku u izpilde iespēju ro ežās tiks eikta ikgadējā struktūr ie ī u udžeta iet aros.  

Investī iju plā ā ir ietverti ko krēti o Rī ī as plā a, kā arī o ozaru attīstī as doku e tie  izrietoši 

projekti. Jāņe  ērā, ka tas ir sagata ots isai opti istiski, erot, ka paš aldī ai ūs lielas iespējas ES fo du 
u  itu ārēju fi a šu līdzekļu piesaistē. I estī iju plā s ir sadalīts  daļās: 

I Realizā ijā esošie projekti; 

II Plā otie projekti, par kuru īste oša u tiks le ts pē  fi a sēju a avotu pre izēša as.  

Rī ī as plā s u  I estī iju plā s ir jāaktualizē e retāk kā reizi gadā, apstipri ot aktualizētos plā us ar 
Do es lē u u. Tāpē  Rī ī as plā s u  I estī iju plā s katrs ir iekļauti kā atse išķi Ve tspils AP  
pielikumi, kas tiks aktualizētas iežāk ekā Ventspils AP2027. 
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 UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

Ventspils AP2027 īste oša as uzraudzī as iet aros regulāri tiks eikts pro esu u  sas iegu u 
o ērtēju s. 

Uzraudzī as pro esā tiek s iegta at ilde uz jautāju ie : 

• Kas ir paveikts? 

• Kas ir sasniegts? 

Uzraudzī as pro esā apkopotā i for ā ija ir pa ats o ērtēju a eikša ai. Vei ot o ērtēša u, tiks 
s iegta at ilde uz jautāju ie : 

• Vai plā otais ir sas iegts? 

• Cik lielā ērā plā otais ir sas iegts? 

• Vai ara  ūt ap ieri āti ar pa eikto u  sas iegto? 

• Vai epie ieša s eikt iz aiņas attīstī as plā oša as doku e tos? 

Uzraudzī as u  o ērtēša as sistē as pa atā ir rezultatī ie rādītāji. Uzraudzī as sistē as rezultatī ie 
rādītāji pē  satura klasifi ēja i trīs grupās: 

• Ar irs ērķi u  ērķie  saistītie rādītāji – ērķu jeb ietekmes (impact) rādītāji; 
• Ar rī ī as irzie ie  saistītie rādītāji – rezultātu (outcome) rādītāji; 
• Ar pa eiktajie  pasāku ie  saistītie rādītāji – iz āku a (output) rādītāji. 

Ņe ot ērā, ka pilsētas u  tās apkārt es attīstī a a  atrauja a o plašāka ēroga attīstī as, uzraudzī as 
sistē as iet aros s arīgi sekot līdzi aktualitātē  arī Lat ijas u  starptautiskā ērogā. 

Par Ve tspils pilsētas attīstī as progra as īste oša as uzraudzī u u  o ērtēša u at ildīgā ir Ventspils 

do es ad i istrā ijas Ekonomikas un iepirkumu odaļa. Tā apkopo statistikas datus u  i for ā iju o 
paš aldī as i stitū ijā  u  ik gadu sagata o pārskatu par Attīstī as progra as īste oša u je  
uzraudzī as pārskatu. Ve tspils do es ad i istrā ijas Eko o ikas u  iepirku u odaļa sagatavoto 

pārskatu līdz . jūlija  u  ies iedz to apstipri āša ai pilsētas do ē. Do es apstipri āts uzraudzī as 
pārskats tiek pu li ēts paš aldī as ājaslapā. 

Ventspils AP2027 vienotais ikgadējais uzraudzī as pārskats tiek strukturēts at ilstoši iz irzītajie  
ērķie , rī ī as irzie ie  u  to iet aros oteiktajie  uzde u ie  u  paredzētajie  pasāku ie . 

Katra rī ī as irzie a iet aros tiek s iegts arī īss ērtēju s par iz aiņā  attie īgās jo as ai ozares 
politikā alstī u  ES. Katra ērķa iet aros pē  rezultatī o rādītāju progresa o ērtēju a tiek sagata oti 
se i āju i u  priekšliku i. Uzraudzī as pārskats ir pa ats ik gadu ei a ajai Rī ī as plā a u  I estī iju 
plā a aktualizā ijai, u  tas ar ūt pa ats Ve tspils AP  u  Ve tspils  grozīju u ierosi āša ai. 

 



 PĀRSKATS PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
IZSTRĀDES GAITU UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU 

Pārskats par Ve tspils pilsētas attīstī as progra as .-2027. gada  izstrādes gaitu u  sa iedrī as 
līdzdalī u sagata ots saskaņā ar Mi istru ka i eta . gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 

„Sa iedrī as līdzdalī as kārtī a attīstī as plā oša as pro esā . 

LĒMUMS PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

Ventspils AP  izstrāde uzsākta ar Ve tspils pilsētas do es . gada 19. okto ra lē u u Nr. 163 

Par Ve tspils pilsētas ilgtspējīgas attīstī as stratēģijas līdz .gada  aktualizā iju, Ve tspils pilsētas 
attīstī as progra as .- .gada  aktualizā iju u  Ve tspils pilsētas attīstī as progra as .-

.gada  izstrādi .  

Saskaņā ar lē u u Ventspils AP2027 sagata oša ai tika iz eidota Vadī as grupa šādā sastā ā: 

• Vadī as grupas adītājs Ai ars Le ergs, Ve tspils pilsētas do es So iālo jautāju u ko itejas 
priekšsēdētājs; 

• Vadī as grupas adītāja iet ieks Jā is Vītoliņš, Ve tspils pilsētas do es priekšsēdētāja 
1.viet ieks i frastruktūras jautāju os; 

• Vadī as grupas lo ekļi: 
• Gu tis Blu ergs, Ve tspils pilsētas do es priekšsēdētāja . iet ieks sadar ī as jautāju os; 
• Didzis Oše ieks, Ve tspils pilsētas do es priekšsēdētāja iet ieks; 
• Aigo Gūt a is, Ve tspils pilsētas do es Pilsētas attīstī as jautāju u ko itejas priekšsēdētājs; 
• Aldis Ā ele, Ve tspils pilsētas do es izpilddirektors; 
• Rita Ozoliņa, Ve tspils pilsētas do es izpilddirektora . iet ie e; 
• Kristī e Le erga, Ve tspils pilsētas do es izpilddirektora ietniece; 

• Ego s Spalā s, Ve tspils pilsētas do es izpilddirektora iet ieks i for ā ijas u  ko u ikā ijas 
teh oloģiju jo ā; 

• I a ts Sar ulis, Ve tspils pilsētas do es Kapitāla pār aldī as odaļas eksperts rī ostas 
aldīju ā odoto paš aldī as īpašu u pārraudzī as jautāju os; 

• Austris Gali do s, Ve tspils pilsētas do es Eko o ikas odaļas adītājs; 
• Māris Bože, Ve tspils pilsētas do es Arhitektūras u  pilsēt ū ie ī as odaļas adītājs; 
• Kaspars Vite ergs, Ve tspils pilsētas do es Fi a šu odaļas adītājs; 
• Ilga Zīl ie e, Ve tspils pilsētas do es Vides uzraudzī as odaļas adītāja; 
• Ivars Landmanis – Ve tspils pilsētas do es Pilsētas attīstī as jautāju u ko itejas lo eklis. 

Par at ildīgo Ventspils AP2027 izstrādē tika oteikts Ve tspils pilsētas do es Eko o ikas odaļas adītājs 
Austris Galindoms. 

Ve tspils AP  izstrādei tika piesaistīti perso u ap ie ī as SIA CIVITTA LATVIJA , CIVITTA STRATEGY 
& CONSULTING S.A. u  SIA EMERGING SOLUTIONS  ko sulta ti. 

Paziņoju s par Ventspils AP  izstrādes uzsākša u tika pu li ēts Ve tspils pilsētas paš aldī as portālā 
www.ventspils.lv u  Teritorijas attīstī as plā oša as i for ā ijas sistē ā TAPIS . 

 

http://www.ventspils.lv/
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TEMATISKĀS DARBA GRUPAS 

Ve tspils AP  sagata oša ai tika iz eidotas trīs te atiskās dar a grupas. 

Te atiskā dar a grupa „Eko o ika : 

• Vadītājs Jā is Vītoliņš, Ve tspils pilsētas do es priekšsēdētāja . iet ieks i frastruktūras 
jautāju os; 

• Kristī e Le erga, Ve tspils pilsētas do es izpilddirektora iet ie e – Attīstī as pār aldes 
vadītāja; 

• Iri a Boļezi a, Ve tspils pilsētas do es Eko o ikas odaļas adītāja iet ie e; 
• I eta Ta a e, PI Ve tspils Izglītī as pār alde  adītāja; 
• Arta Cel a, Ve tspils Tūris a i for ā ijas e tra adītāja iet ie es p.i.; 
• Līga Lazdiņa, Ve tspils pilsētas do es Kapitāla pār aldī as odaļas adītājas iet ie e; 
• Kaspars Vite ergs, Ve tspils pilsētas do es Fi a šu odaļas adītājs; 
• Li da Rudzroga, Ve tspils pilsētas do es Pilsētas ārketi ga odaļas adītāja p.i.; 
• Igors Udodo s, Ve tspils rī ostas pār ald ieka iet ieks; 
• S iedze Ša a, Ve tspils Augstskolas prorektors  fi a šu u  ad i istratī ajos jautāju os; 
• A tra Gār e a, PIKC Ve tspils Teh iku s  direktores iet ie e praktisko ā ī u, tālākizglītī as 

u  dar a idē alstītās ap ā ī as dar ā; 
• Egita Udodo a, Ve tspils Augstskolas Mūžizglītī as odaļas adītāja; 
• Mārtiņš Velde, odi i āju a Ve tspils Augsto teh oloģiju parks  izpilddirektors; 
• Ilze Vald a e, odi i āju a Ve tspils Augsto teh oloģiju parks  Ve tspils Biz esa at alsta 

e tra adītāja; 
• Raitis Roze, PI Ve tspils digitālais e trs  direktores iet ieks; 
• Maija Pēterso e, PSIA Ve tspils la iekārtoša as ko i āts  Piejūras ke pi ga pār ald ie e. 

Te atiskā dar a grupa „Sa iedrī a : 

• Vadītājs Gu tis Blu ergs, Ve tspils pilsētas do es priekšsēdētāja . iet ieks sadar ī as 
jautāju os; 

• Iri a Boļezi a, Ve tspils pilsētas do es Eko o ikas odaļas adītāja iet ie e; 
• Da e Kalsere, Ve tspils Tūris a i for ā ijas e tra adītāja p.i.; 
• Māris Valte ergs, PI Ve tspils Kultūras e trs  direktors; 
• Daina Paipala, PI Sporta pār alde  adītāja; 
• Da e Kaņepe, PI Ve tspils pilsētas So iālais die ests  adītāja; 
• Da e A derso e, PI Ve tspils pilsētas Paš aldī as poli ija  priekš ieka iet ie e; 
• Li da Rudzroga, Ve tspils pilsētas do es Pilsētas ārketi ga odaļas adītāja p.i.; 
• Raitis Roze, PI Ve tspils digitālais e trs  direktores iet ieks; 
• Ag ija Priedoliņa, Ve tspils pilsētas do es Vispārējās odaļas adītāja; 
• I dra Dedze, Ve tspils Augstskolas zi ātņu prorektora p.i.; 
• Kristī e Vāg ere-Da ido a, PIKC Ve tspils Teh iku s  direktore; 
• I eta Bur e a, PIKC Ve tspils Teh iku s  direktores iet ie e izglītī as u  stratēģiskās attīstī as 

jautāju os; 
• Juris Lā is, SIA Zie eļkurze es reģio ālā sli ī a  aldes priekšsēdētājs; 
• Da e Sor ule, PSIA Ve tspils poliklī ika  aldes priekšsēdētāja; 
• Astra Pu pura, PI Ve tspils i liotēka  direktore; 
• Sol ita Ūdre, PI Ve tspils uzejs  direktore; 
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• Jurģis Liepāj ieks, SIA Oli piskais e trs Ve tspils  aldes priekšsēdētājs; 
• A dris Grigalis, PIKC Ve tspils ūzikas idusskola  direktors; 
• Kristī e Štei erga, PI Ve tspils pilsētas So iālais die ests  adītāja iet ie e. 

Te atiskā dar a grupa „Pilsētvide : 

• Vadītājs Didzis Oše ieks, Ve tspils pilsētas do es priekšsēdētāja iet ieks; 
• Rita Ozoliņa, Ve tspils pilsētas do es izpilddirektora 1.vietniece; 

• Ego s Spalā s, Ve tspils pilsētas do es izpilddirektora iet ieks i for ā ijas u  ko u ikā ijas 
teh oloģiju jo ā; 

• Ilze Zē erga, Ve tspils pilsētas do es Projektu ie ieša as odaļas adītāja; 
• Austris Galindoms, Ventspils pilsētas do es Eko o ikas odaļas adītājs; 
• Edgars Puriņš, PI Ko u ālā pār alde  direktora iet ieks; 
• Māris Bože, Ve tspils pilsētas do es Arhitektūras u  pilsēt ū ie ī as odaļas adītājs; 
• Ilga Zīl ie e, Ve tspils pilsētas do es Vides uzraudzī as odaļas adītāja; 
• I ese Mičule, PSIA Ve tspils la iekārtoša as ko i āts  Sa itārās tīrīša as ie irkņa adītāja 

vietniece; 

• Ar is Ber i s, PSIA Ve tspils reiss  direktors; 
• Ar is Uzaris, PSIA Ve tspils siltu s  aldes priekšsēdētājs; 
• Lie e Kaktiņa, PSIA ŪDEKA  Attīstī as daļas adītāja; 
• Valērijs Pļisko s, PSIA Ve tspils ekusta ie īpašu i  teh iskais direktors; 
• Juris To stuļaks, SIA Ve tspils lidosta  aldes priekšsēdētājs; 
• Bai a Gi tere, Ve tspils pilsētas do es Attīstī as pār aldes adītāja iet ie e – I estī iju 

odaļas adītāja; 
• Elī a Kroņkal e, PI Ve tspils digitālais e trs  direktore; 
• Maija Pēterso e, PSIA Ve tspils la iekārtoša as ko i āts  Piejūras ke pi ga pār ald ie e. 

Te atisko dar a grupu Sa iedrī a  u  Pilsēt ide  sēdes otika .gada . artā. Te atiskās dar a 
grupas Eko o ika  sēde otika .gada . artā. 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 

Ve tspils pilsētas do e . gada 21. ja ārī pieņē a lē u u Nr.  Par Ve tspils pilsētas attīstī as 
programmas 2021.-2027. gadam 1. redak ijas odoša u pu liskajai apsprieša ai 130 . Lē u ā tika 

oteikts pu liskās apsprieša as ter iņš – 2021. gada 1. fe ruāris – 2021. gada 7. arts. Apsprieša as 
eigu ter iņš tika oteikts ar do u, ka etiks pagari āta ārkārtējā situā ija u  ūs iespēja pabeigt 

apsprieša u klātie ē, jo Lē u a pieņe ša as die ā alstī ija spēkā Co id-  i fek ijas izplatī as 
pār aldī as liku a or a, kura osaka, ka ietējā paš aldī a teritorijas attīstī as plā oša as doku e tu 
u  plā oša as doku e ta ides pārskata pu lisko apsprieša u orga izē klātie ē saskaņā ar 

or atī ajie  aktie  par teritorijas plā oša as doku e tu u  stratēģiskā ietek es uz idi o ērtēju a 
izstrādi u  at ilstoši oteiktajai pul ēša ās kārtī ai. 

To ēr, lai iero ežotu Co id-  straujo izplatī u, līdz 2021. gada 6. aprīli  alstī tika turpi āta ārkārtējā 
situā ija. Tās laikā tika aizliegti pu liski pasāku i klātie ē. 

Saeima 2021. gada 18. artā pieņē a liku u Grozīju i Co id-  i fek ijas izplatī as pār aldī as 
liku ā , kas atļauj orga izēt pu lisko apsprieša u eklātie es for ā attāli āti . Grozīju i Co id-19 

 

130 Lē u s tika pu li ēts TAPIS .gada .ja ārī 
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liku ā paredz pu lisko apsprieša u eklātie es for ā attāli āti  orga izēt ietējās paš aldī as 
ilgtspējīgas attīstī as stratēģijai, attīstī as progra ai, lokālplā oju ie , detālplā oju ie  un 

te atiskajie  plā oju ie , kā arī osa īju us, kuri jāie ēro ietējai paš aldī ai, orga izējot pu lisko 
apsprieša u eklātie es for ā attāli āti . Liku s stājās spēkā ārkārtējās situā ijas laikā . gada 

25. artā. 

2021. gada 7. aprīlī alstī a  pagari āta ārkārtējā situā ija, et joprojā  ir at elti u  aizliegti isi pu liskie 
pasāku i klātie ē, saskaņā ar Mi istru ka i eta . gada 9. jū ija oteiku ie  Nr. 360 

Epide ioloģiskās drošī as pasāku i Co id-  i fek ijas izplatī as iero ežoša ai . 

Ņe ot ērā augstāk i ēto, Ve tspils pilsētas do e . gada 22. aprīlī pieņē a lē u u Nr.  Par 
grozīju ie  Ve tspils pilsētas do es . gada 21. ja āra lē u ā Nr.  Par Ve tspils pilsētas 
attīstī as progra as .-2027. gadam 1. redak ijas odoša u pu liskajai apsprieša ai 131. Saskaņā ar 
lē u u Ventspils AP2027 1.redakcijas pu liskās apsprieša as ter iņš tika pagari āts līdz . gada 

21. maijam. 

At ildīgā i stitū ija par pu liskās apsprieša as pro esa orisi u  saturisko iet aru ija Eko o ikas odaļa. 

I for ā ija par Ventspils AP2027 1. redak ijas pu lisko apsprieša u u  sa āks ē  tika ie ietota 
Ve tspils pilsētas paš aldī as portālā www.ventspils.lv sadaļā Sa iedrī as līdzdalī a , Teritorijas 
attīstī as plā oša as i for ā ijas sistē ā TAPIS , Kurze es plā oša as reģio a ājas lapā 
www.kurzemesregions.lv, so iālā tīkla Facebook ko tā, e-klase.l , kā arī uz i for atī ajie  SEED 
ekrā ie  pilsētā u  uz Ve tspils pilsētas afišas sta ie  . . . . Papildus i for ā ija tika izziņota 
TOP radio (01.02.2021.), SWH+ radio (08.02.2021.), Kurzemes radio (11.02.2021., 30.04.2021., 

04.05.2021.), SWH radio (15.02.2021., 27.04.2021.), Baltcom radio (02.03.2021., 12.05.2021), Radio 

Skonto (06.05.2021.), EHR radio (12.05.2021.). 

Ar attīstī as plā oša as doku e ta projektu i terese ti arēja iepazīties elektro iski portālā 
www.ventspils.lv ai klātie ē: 

• Ve tspils pilsētas do es .stā a foajē, Jūras ielā , Ve tspilī; 
• Ve tspils Gal e ajā i liotēkā, Ak eņu ielā , Ve tspilī; 
• Ve tspils Augstskolas i liotēkā, I že ieru ielā , Ve tspilī; 
• Gāliņ ie a i liotēkā, Kuldīgas ielā , Ve tspilī, 
• Pār e tas i liotēkā, Tārgales ielā , Ve tspilī. 

Sa iedriskās apsprieša as sa āks es ar iedzī otājie , uzņē ējie  u  e alstiskajā  orga izā ijā , kā 
arī ar Ve tspils o ada do i, Kurze es plā oša as reģio u u  alsts i stitū ijā , tika orga izētas ZOOM 

platfor ā , kā arī tika odroši āta tiešraide so iālajā tīklā Facebook šādos datu os un laikos: 

• .gada . aijā plkst. :  par saru u tē ā  – izglītī a, eko o iskā dar ī a, IKT, 
de ogrāfijas jautāju u risi āša a u  ides aizsardzī a. Attāli āti sa āks ē piedalījās  
dalī ieks. Dalī ieku saraksts ir pieeja s pē  pieprasīju a. Tiešraidei so iālajā tīklā ija 
pie ie ojušies 406 skatītāji. 

• 2021.gada . aijā plkst. :  par saru u tē ā  – tūris a attīstī a, teritoriju u  ājokļu 
apsai iekoša a, ko u ālie pakalpoju i, so iālais at alsts u  tra sporta i frastruktūra. 
Attāli āti sa āks ē piedalījās  dalī ieki. Dalī ieku saraksts ir pieeja s pē  pieprasīju a. 
Tiešraidei so iālajā tīklā ija pie ie ojušies 206 skatītāji. 

 

131 Lē u s pu li ēts TAPIS .gada .aprīlī. 

http://www.ventspils.lv/
http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.ventspils.lv/
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• 2021.gada . aijā plkst. 4:00 par saru u tē ā  – pār alde u  ko u ikā ija ar sa iedrī a, 
kultūra, sports, eselī as aprūpe u  sa iedriskā kārtī a u  drošī a. Attāli āti sa āks ē piedalījās 
72 dalī ieki. Dalī ieku saraksts ir pieeja s pē  pieprasīju a. Tiešraidei so iālajā tīklā ija 
pie ie ojušies 182 skatītāji. 

• 2021.gada . aijā plkst. :  par Ve tspils AP  . redak iju kopu ā. Attāli āti sa āks ē 
piedalījās 4 dalī ieki. Dalī ieku saraksts ir pieeja s pē  pieprasīju a. 

Sa āks ju laikā ZOOM platfor ā u  so iālajā tīklā Facebook tika uzdoti  jautāju i u  priekšliku i. 

Sa u iedokli u  priekšliku us par Ve tspils AP  . redak iju iedzī otāji ija ai i āti paust ne tikai 

utiskā eidā sa iedriskās apsprieša as sa āks ēs, et arī s iedzot rakstisku o ērtēju u u  
priekšliku us. 

Sa iedrī as pārstā ju s iegtie iedokļi u  priekšliku i pu liskās apsprieša as pro esa iet aros, saskaņā 
ar or atī o regulēju u, tika apkopoti tabulā Pu liskās apsprieša as laikā saņe tie sa iedrī as 
priekšliku i par Ve tspils pilsētas attīstī as progra as .- .gada  .redak iju , kurš 2021. gada 

20. jū ijā tika ie ietots Ve tspils pilsētas paš aldī as portālā www.ventspils.lv u  Teritorijas attīstī as 
plā oša as i for ā ijas sistē ā TAPIS . 

Ar Ve tspils AP  galīgo redak iju ik ie s i terese ts pē  tās apstipri āša as arēs iepazīties 
elektro iskā eidā paš aldī as ājas lapā www.ventspils.lv sadaļas Pār alde  apakšsadaļā Pu liskie 
doku e ti . 

http://www.ventspils.lv/
http://www.ventspils.lv/


PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTIE SABIEDRĪBAS PRIEKŠLIKUMI PAR VENTSPILS PILSĒTAS 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS .-2027.GADAM 1.REDAKCIJU 

Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Sabiedriskā apspriede 2021.gada 6.maijā plkst.15:00 ZOOM platformā un sociālajā tīklā Facebook Ventspils 

ekonomika 

 1. Elena Blumberga, 

Ventspils iedz vot ja 

Vai pl nojat k dus atbalsta 
meh nismus mazo uz m ju 
atbalstam, kuri nav tieši saist ti 
ar IT un tiem mazajiem 

komersantiem, kuri non kuši 
k d s gr t b s? Mazais 
uz m js - ekonomikas 

mugurkauls! 

 Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programm  2021.-2027.gadam ir 

paredz ti š di atbalsta pas kumi uz m jiem, tai skait  
mazajiem uz mumiem, kuri nav saist ti ar IT jomu: 
• Industri lo ku b vniec ba un saist t s infrastrukt ras 

izb ve; 
• Telpu izveidošana komercdarb bai; 
• Pašvald bas grantu programma telpu nomas izmaksu 

segšanai; 
• Nekustam  pašuma nodok a atvieglojumi komersantiem; 
• Jaunu t risma objektu izveide un esošo t risma objektu 

pilnveidošana; 
• Pašvald bas m rketinga aktivit tes t ristu piesaistei ( paši 

aktu li t risma nozares uz mumiem); 
• Konsult ciju sniegšana, apm c bu un semin ru 

organiz šana esošajiem un topošajiem komersantiem, vi u 
darbiniekiem un pils tas iedz vot jiem; 

• Konkursu r košana t risma nozares uz m jiem; 
• T risma pied v juma att st ba. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

2. Dainis Pl me, Ventspils 

iedz vot js un uz m js 

Vai ir veikta anal ze par 
iepriekš jo Att st bas 
programmas izpildi, ja j , vai 
var ar to publiski iepaz ties? 

Ir 

ņemts 
vērā 

Katru gadu Ventspils pils tas dome sagatavo Ventspils pils tas 
att st bas programmas 2014.-2020.gadam uzraudz bas 
p rskatus, kuri ir publiski pieejami Ventspils m jas lap  
www.ventspils.lv sada  "P rvalde - Publiski dokumenti". 

Ventspils AP2027 Ievad  ir nor d ts, ka programmas izstr des 
ietvaros tika veikta Ventspils pils tas SVID anal ze, emot v r  
iepriekš j  Ventspils AP2020 noteiktos rezultat vos r d t jus 
katr  no pils tas strat iskajiem m rķiem – Ekonomika, 

Sabiedr ba un Pils tvide. Balstoties uz SVID anal zes 
rezult tiem un secin jumiem, tiek izvirz tas pils tas vid ja 
termi a att st bas priorit tes, r c bas virzieni un uzdevumi. 
Anal z  tika izmantoti dati no iepriekš jiem pl nošanas 
dokumentiem un pieejamie statistikas dati, t.sk.: 

• „Ventspils pils tas att st bas programma 2014.-2020. 

gadam“ (apstiprin ta 19.12.2014.); 
• „Ventspils pils tas att st bas programma 2014.-2020. 

gadam“ (aktualiz ta 9.11.2018.); 

• „Ventspils pils tas att st bas programma 2014.-2020. 

gadam“. P rskats par stenošanu 2014. gad ; 
• „Ventspils pils tas att st bas programma 2014.-2020. 

gadam“. P rskats par stenošanu 2015. gad ; 
• „Ventspils pils tas att st bas programma 2014.-2020. 

gadam“. P rskats par stenošanu 2016. gad ; 
• „Ventspils pils tas att st bas programma 2014.-2020. 

gadam“. P rskats par stenošanu 2017. gad ; 

http://www.ventspils.lv/
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

• „Ventspils pils tas att st bas programma 2014.-2020. 

gadam“. P rskats par stenošanu 2018. gad ; 
• „Ventspils pils tas att st bas programma 2014.-2020. 

gadam“. P rskats par stenošanu 2019. gad . 
3. SIA "Mobilitātes 

Centrs cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem 
(MobilCentrs)" 

SIA "Mobilit tes Centrs 
cilv kiem ar kust bu 
trauc jumiem (MobilCentrs)" 
ir pirmais un vien gais darba 
integr cijas soci lais 
uz mums pils t . K di 
instrumenti ir paredz ti, lai 
atbalst tu š du uz mumu 
darb bu kopum  un tagad - 

pand mijas laik ? 

Ir 

ņemts 
vērā 

Saska  ar Labkl j bas ministrijas m jas lap  pieejamo Soci lo 
uz mumu re istru, Ventspils pils t  re istr ti un darbojas divi 
soci lie uz mumi. 
2014.-2020.gada ES fondu pl nošanas perioda ietvaros 
Labkl j bas ministrija sadarb b  ar ALTUM steno programmu 
“Atbalsts soci lajai uz m jdarb bai” (granti no 5 000 l dz 200 
000 EUR invest cij m, apgroz majiem l dzek iem (t.sk. darba 
atl dz bas izmaks m)), kura ieg jusi nosl guma posm , jauni 
konkursi nav pl noti.  
N kamaj  2021.-2027.gada ES fondu pl nošanas period  
soci lajai uz m jdarb bai tiek pl nots atbalsts gan grantu, gan 
aizdevumu veid . Prec z ki atbalsta nosac jumi gan v l ir 
izstr des stadij . 
Lai veicin tu no soci lajiem pabalstiem atkar go un darbsp jas 
vecum  esošo iedz vot ju motiv ciju iesaist ties darba tirg , 
Ventspils AP2027 R c bas pl n  ir paredz ts pas kums V-3-4-

2 “Soci lo uz mumu veidošan s atbalsts un sekm šana”. 
Ventspils pils tas pašvald ba pašlaik un n kamaj  pl nošanas 
period  turpin s atbalsta aktivit tes, lai sekm tu maz  un mikro 
biznesa att st bu pils t , lai palielin tu iedz vot ju aktivit ti 
uz m jdarb b  un att st tu iedz vot ju uz m jsp jas jau agr  
vecum , piem ram: 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

• Nekustam  pašuma nodok a atvieglojumi uz mumiem, 
tai skait  soci lajiem uz mumiem, kuri sniedz din šanas 
pakalpojumus Vecpils t , izmitin šanas pakalpojumus 
pils t ; 

• Granti telpu nomas izmaksu segšanai IKT nozares un citu 
nozaru komersantiem, t.sk. soci lajiem uz mumiem; 

• Granti t risma nozares komersantiem, t.sk. soci lajiem 
uz mumiem; 

• Granti IKT nozares komersantiem, t.ck. soci lajiem 
uz mumiem; 

• Uz mumu, t.sk. soci lo uz mumu, darbinieku 
apm c bas. 

4. Sanāksmes dalībnieks 
Nr.2 

Programm  vajadz tu ievada 
6.lpp. labot 5.rindkop  p d jo 
teikumu. 12.lpp.-3.rindkop  
p d jo rindu.17.lpp.p d j  
rindkop  2.rinda neveikla. 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programm  tiks preciz ts Ievads, 
“Latvijas att st bas izaicin jumi” un “Pils tas pamatdati un 
statuss valst ”  

5. Marta Matisone Vai ir strat ija investoru 
piesaistei Ventspil ? Vai ir 
zin mas nozares, kur s v las 
Ventspils piesaist t 
invest cijas? 

Ir 

ņemts 
vērā 

Samazinoties kravu apgroz jumam Ventspils ost , tiek pl nots 
turpin t veicin t pils tas daudznozaru ekonomikas att st bu, tai 
skait  industrializ cijas att st bu un augstas pievienot s v rt bas 
produkcijas rad šanu (piem ram, Inform cijas un komunik ciju 
tehnolo ijas, maš nb ve u.c.). 

6. Iveta Rīvāne, Ventspils 

iedz vot ja 

XXX XXX XXX 

6.1. Par ekonomisko att st bu. Ja 
stenosies negat vs scen rijs 

ostas un pašvald bas attiec b s 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas pašvald ba ir izv rt jusi savas iesp jas un 
konstat jusi, ka pašvald bai ir vair k k  30 ha br vas zemes. T s 
ir apr kots ar komunik cij m un kuras uzreiz var pied v t 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

un tas ietekm tu ekonomisko 
att st bu, jo cik var saprast BP 
[Br vostas p rvalde] ne paši 
interes  r pniec bas ku 
b v šana, vai pils tai ir 
alternat va, k  tikt pie 

investoriem ražojoš  
r pniec b .... 

investoriem. ku b vniec bai pašvald ba pl no piesaist t ES 
fondu l dzek us un viens projekta pieteikums šobr d ir jau 
iesniegts. 

Neskatoties uz nep rdom t m izmai m ostu p rvald b  
(pl notie groz jumi likum  par ost m), tiek pl nots turpin t 
veicin t pils tas daudznozaru ekonomikas veidošanos, tai skait  
industrializ cijas att st bu un augstas pievienot s v rt bas 
produkcijas rad šanu. 
Pašlaik likuma par ost m groz jumu redakcija neaizliedz 
Ventspils ostas p rvaldei (Ventspils br vostas p rvaldei vai 
valsts kapit lsabiedr bai) nodarboties ar r pniecisk  sektora 
att st bu vai ekonomisk s zonas rež ma izmai as. 
T pat tiek paredz ts, ka, ja Ventspils pils tas pašvald ba nolems 
piedal ties ar savu kapit lu (pamatl dzek iem) valsts 
kapit lsabiedr bas darb b , viens no jaun s ostas p rvaldes 
darb bas virzieniem ar  turpm k b s r pniecisk  sektora 
att st ba. 
Paral li ir izveidota Ventspils pils tas pašvald bas iest de 
“Ventspils osta”, kurai bez pašvald bas pašumu p rvald bas ir 
paredz ts veicin t r pniecisk  sektora att st bu un iesp ju 
robež s nodrošin t atbilstošu infrastrukt ru uz m jdarb bas 
veicin šanai Ventspils ostas teritorij , t.sk. r pniec bas ku 
b vniec bu. 
Lai nodrošin tu Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-
2027.gadam uzdevuma P-4-2 izpildi, t.i. veicin t tranz tpils tas 
p rstrukturiz ciju, turpinot pils tas industrializ cijas att st bu 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

un nodrošinot pievienot s v rt bas celšanu, R c bas pl n  ir 
paredz ti š di pas kumi: 
• P-4-2-1 Nodrošin t atbilstošu infrastrukt ru 

uz m jdarb bas veicin šanai Ventspils ostas teritorij , 
t.sk. r pniec bas ku b vniec bu; 

• P-4-2-2 Veicin t investoru piesaisti (izstr d t pied v jumu 
utt.); 

• P-4-2-3 Veicin t mazo un mikro uz mumu att st bu. 
Lai veicin tu uz m jdarb bas att st bu Ventspils pils t  
(r c bas virziens P-6), R c bas pl n  ir paredz ti š di pas kumi: 
• P-6-1-1 Industri lo ku pieejam bas vai b vniec bas iesp ju 

nodrošin šana, ko izmantot ražošanai, un saist tas 
infrastrukt ras izb ve un nodrošin šana; 

• P-6-2-1 Pied v juma izstr de investoru piesaistei, 

inform jot par Ventspils pied v taj m uz m jdarb bas 
att st bas iesp j m; 

• P-6-3-1 Telpu izveidošana komercdarb bai. 
6.2.  Br vost  interese ražojošiem 

investoriem ir d  ar  nodok u 
atlaid m. Ja gad jum , osta un 
pils ta ir katra par sevi, tad jau 

lai saglab tu nodok u atlaižu 
politiku b s j veido SEZ 
Ventspil ? 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas dome šobr d akt vi str d  pie groz jumu 
likum  par ost m pied v to redakcijas uzlabošanas – ar m rķi 
nodrošin t, ka Ventspils br vostas teritorij  esošie 

uz m jdarb bas nosac jumi nepasliktin s jeb nemain s. Lai ar  
turpm k jebkuram uz mumam, kurš atbilst br v s 
ekonomisk s zonas rež ma par nodok u atvieglojumiem 
nosac jumiem, ar  turpm k b s iesp ja sa emt tam pien koš s 
atlaides. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Viens no Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-
2027.gadam uzdevumiem ir iesaist ties nacion la l me a 
politikas sarun s ostu jaut jumu risin šanai un iepriekš sekm gi 
past v juš  lielo ostu p rvaldes mode a saglab šanai (P-4-1). 

Jebkur  gad jum  nav pl nots likvid t jau esošo br v s 
ekonomisk s zonas rež mu ar sp k  esošaj m 
atlaid m/atbr vojumiem. 

7. Ligita Rafelde, 

Ventspils iedz vot ja 

NVA lap  darba pied v jumi ir 
tikai v riešiem. Darba vietas 
sieviet m nav. Esmu bez darba 
7 m nešus. K da soci l  
pal dz ba ir bezdarbniekiem no 

pašvald bas puses, kad beidzas 
bezdarbnieka pabalsts? 

Ir 

ņemts 
vērā 

Saska  ar Nodarbin t bas valsts a ent ras sniegto inform ciju 
2021. gada 14. j nij  NVA vakanču datu b z  bija re istr tas 
219 aktu las vakances 62 profesij s Ventspils fili l . Darbi 
pieejami gan šaur s specializ cij s, gan ar  vienk ršajiem 
darbiem. 

Darba dev js nedr kst diskrimin t pretendentus un savus 
darbiniekus. J b t vien d m iesp j m. Bet tieši šaj  jaut jum  
pašvald ba nevar ietekm t. 
Ventspils AP2027 R c bas pl n  ir paredz ti pas kumi 
tranz tpils tas p rstrukturiz cijas veicin šanai, turpinot pils tas 
industrializ cijas att st bu un nodrošinot pievienot s v rt bas 
celšanu. 
Ventspils AP2027 R c bas pl n  ir paredz ti pas kumi 
uz m jdarb bas att st bas veicin šanai pils t . 
Non kot š d  situ cij , personai ir j v ršas Soci laj  dienest  
ar iesniegumu. Soci l  darba speci listi veiks m jsaimniec bas 
soci l s situ cijas izv rt šanu un pie ems atbilstošu l mumu 
par soci l  atbalsta veida piešķiršanu. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Sabiedriskā apspriede 2021.gada 11.maijā plkst.15:00 ZOOM platformā un sociālajā tīklā Facebook 

Ventspils ekonomika 

8. Dainis Pl me, Ventspils 

iedz vot js un uz m js 

Jaut jums par pašvald bas 
atbalstu priv taj  t risma 
biznes , jo šobr d liel k  da a 
no min tajiem objektiem ir 
pašvald bas 
iest žu/kapit lsabiedr bu 
projektiem,…. 

Ir 

ņemts 
vērā 

Lai veicin tu t risma att st bu pils t , Ventspils pils tas 
att st bas programm  2021.-2027.gadam ir paredz tas š das 
pašvald bas atbalsta aktivit tes: 

• uz konkr t m m rķa grup m v rstas m rketinga 
aktivit tes; 

• t risma infrastrukt ras pilnveidošana un paplašin šana, 
jaunu t risma objekta izveide; 

• Pašvald bas grantu programma t risma un ar to saist to 
pakalpojumu jomas komersantiem; 

• Nekustam  pašuma nodok a atvieglojums viesu 

izmitin šanas pakalpojumu sniedz jiem un sabiedrisk s 
din šanas pakalpojumu sniedz jiem Vecpils t ; 

• Konkursu r košana, tikšanos organiz šana ar t risma 
nozares uz m jiem; 

• T risma konferences un forumu organiz šana; 
• T risma maršrutu, t.sk. starptautisk , izveide, 

informat vo materi lu izstr de u.c. 
• Apm c bu un semin ru organiz šana; 
• U.c. 

Ventspils pils tas pašvald ba atbalsta priv tos uz m jus, kuri 
izr da iniciat vu r kot pas kumus vai aktivit ti, ar informat vo 
atbalsu. Pl nojot pils tas sv tkus, priv tie uz m ji tiek aicin ti 
iesaist ties tajos. Pašvald ba veido jaunu un daž du t risma 
objektu izveidi, lai piesaist tu ce ot jus izv l ties Ventspili k  
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

galam rķi. Katru gadu Ventspils pils tas dome izgatavo jaunu 
Ventspils t la broš ru (7 valod s) un T risma karti (5 valod s), 
kuros priv tie uz m ji tiek aicin ti izvietot inform ciju par 
savu uz m jdarb bu. Rekl mas izvietošana ir par maksu. 
T risma materi li tradicion li tiek izmantoti  - starptautiskaj s 
t risma izst d s, konferenc s, pr mjos, Latvijas t risma 
inform cijas centros, k  ar  kaimi valstu (Lietuvas un 
Igaunijas) inform cijas centros. Ikviens t risma uz m js tiek 
aicin ts ievietot detaliz tu inform ciju www.visitventspils.com, 

ar tulkojumiem 7 valod s, kas ir bez maksas. Ventspils viesiem 
tiek sniegta visaptveroša t risma inform cija, tai skait  par 
visiem priv tajiem uz m jiem, gan kl tien  T risma 
inform cijas centr , gan fili l , gan pa t lruni, e-past , 
soci lajos t klos. Pils t  ir izvietoti 20 bukletu stendi, k  ar  
ikviens uz m js tiek aicin ts t risma materi lus izvietot ar  
savos uz mumos, veicinot t rismu pils t . Ventspils T risma 
inform cijas centrs sniedz informat vu atbalstu, inform jot par 
jaunumiem vai izmai m, kas skar t risma nozaru uz m ju 
darb bu. Sadarb b  ar pašvald bas iest d m tiek r koti semin ri 
viesm l gas paaugstin šanai. 

9. Ventspils novada 

domes priekšsēdētāja 
vietnieks M.Dadzis 

K  m s visi zin m, tad jauni 
normat vie akti nosaka lietas, 
kur s mums j sadarbojas 
likumu ietvaros, t.i. atkritumu 

apsaimniekošan , izgl t b , 
kop j  pl nošan . Bet ir lietas, 
kur s m s sadarbojamies jau 

Ir 

ņemts 
vērā 

Lai veicin tu t risma att st bu, Ventspils pils tas att st bas 
programm  2021.-2027.gadam ir noteikts uzdevums P-7-4 

“Sadarboties ar t risma un cit m organiz cij m un pašvald b m 
t risma produktu veidošan  un apmekl t ju piesaist ”. 
Uzdevuma ietvaros ir pl nota sadarb ba ar Ventspils novada 
pašvald bu t risma maršrutu izveid , informat vo materi lu 
izstr d , projektu izstr d  un ieviešan  u.c. (pas kums P-7-4-4). 

http://www.visitventspils.com/
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

ilgstoši un tas ir t risms. Š  
sadarb ba ir veiksm ga, 

manupr t, liecina tas fakts, ka 
m s jau vair kus gadus esam 
sl gušas sadarb bas l gumu. 
J supr t, t ri no pils tas 
viedok a, k da ir š  sadarb ba 
t risma jom  pils tai un 
novadam un vai pils ta ir 
ieinteres ta t risma kop j  
att st b . Un ja j , tad k d  
veid  tas var tu atspogu oties 
J su pils tas att st bas 
programm  vai kop j  
att st bas dokument , kas 
mums v l taps dr zum . 

Invest ciju pl n  ir iek auti sadarb bas projekti, tai skait  
t rism  jom . 
Kop ji t risma jomas projekti tiks atspogu oti Ventspils 
valstspils tas pašvald bas un Ventspils novada pašvald bas 
kop g  att st bas programm  2021.-2027.gad . 

Sabiedriskā apspriede 2021.gada 13.maijā plkst.14:00 ZOOM platformā un sociālajā tīklā Facebook 

Ventspils ekonomika  

10. Jānis Bērziņš Vai valsts atbalsts ir pietiekams 

sporta infrastrukt ras 
uztur šanai lielo sporta 
pas kumu norisei? 

Ir 

ņemts 
vērā 

Valsts atbalsts ir nepietiekams sporta infrastrukt ras 
uztur šanai, šobr d visp r netiek piešķirts valsts finans jums 
šim m rķim. 
Ventspils AP2027 r c bas virziena L-6 “Daudzveid gas 
sportošanas, akt v s atp tas un augstas klases sporta iesp jas” 
ietvaros paredz ts uzdevums L-6-6 “Veicin t valsts atbalstu 
Ventspils Nacion laj m sporta b z m”. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Pašlaik ir iesniegti priekšlikumi Izgl t bas un zin tnes 
ministrijai, kuri iek auti Sporta politikas pamatnost dn s 2021.-
2027.gadam. Priekšlikumi paredz finansi li atbalst t valsts 
noz mes sporta b zu, tai skait  pak peniski ar  re ion lo 
olimpisko centru uztur šanu (piešķirot dot cijas no valsts 
budžeta) saska  ar p rskat to sporta infrastrukt ras objektu 
datu b zi un darb bas nov rt jumu, veicinot objektu ilgtsp j bu 

un ekonomiski pamatotu darb bu. 
11. Gustavs Strenga Vai peldbaseinam neat ma 

finans jumu? 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas domes deput ti irts Valdis Kristovskis, 
Dace Korna, Aivis Landmanis un Ivars Landmanis v rs s LR 
Saeimas Izgl t bas, kult ras un zin tnes komisij , apšaubot 
2019.gada 29.janv r  nosl gto l gumu starp LR Izgl t bas un 
zin tnes ministriju un Ventspils pils tas domi par valsts 
finans juma 1,55 milj. EUR piešķiršanu Olimpisk  centra 
“Ventspils” sporta infrastrukt ras att st bas programmas 

stenošanai. Finans jums 1,55 milj. EUR apm r  bija iestr d ts 
tr s gadu budžet . Finans juma ietvaros tika paredz ts jauna 
peldbaseina projekt šana un citu sporta objektu – Basketbola 

halles atl tikas z les, BMX trases, svarcelšanas z les 
rekonstrukcija, stadiona labiek rtošana un esoš  peldbaseina 
kas pamatu hidroizol cija un siltin šana, kas celts k  skolas 

peldbaseins 1984.gad . 
Ventspils pils tas domes opoz cijas deput tu iesniegums 
mudin ja LR Saeimas deput tus nepild t uz emt s valsts 

l gumsaist bas, k  rezult t  LR Saeimas budžeta komisij  
2019.gada 27.mart  netika atbalst ts finans jums 1,55 milj. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

EUR apm r  SIA “Olimpisk  centra “Ventspils”” sporta 
infrastrukt ras att st bas programmas stenošanai. 
Rezult t  Izgl t bas un zin tnes ministrija 2019.gada 12.maij  
vienpus ji atk pjas no sadarb bas l guma izpildes un Ventspils 
pils tas domei netika piešķirts finans jums 1,55 milj. EUR SIA 
“Olimpiskais centrs “Ventspils”” sporta infrastrukt ras 
att st bas projekta stenošanai. 
Ventspils AP2027 Invest ciju pl n  ir iek auta projekta ideja 
“Jauna 50m peldbaseina ar rehabilit cijas centru b vniec ba”. 

12. Vladislavs Čerņeņko Vai programm  ir uzdots 
uzlabot laipn bu? Bieži n kas 
komunic t ar slimn cas 
darbiniekiem, kas run  pacelta 

bals  vai nelaipni. 

Ir 

ņemts 
vērā 

SIA “Zieme kurzemes re ion l  slimn ca” regul ri veic 
pacientu apmierin t bas p t jumus un izv rt  pacientu 
atsauksmes, ierosin jumus un s dz bas. Slimn ca v rt  un 
p rrun  ar speci listiem gan jaut jumus, kas saist ti ar 
rstniec bu, gan pacientu apkalpošanas kult ru. R p s par 

pacientiem n kamaj  pl nošanas period  pl nots izstr d t un 
ieviest pacientu apkalpošanas standartu un t  stenošanas 
kontroles meh nismu. 
Lai nodrošin tu optim lu rstniec bas personu skaitu vesel bas 
apr pes pakalpojumu sektor  un atbalst tu esoš  person la 
kompetences un prasmju paaugstin šanu, Ventspils AP2027 
R c bas pl n  ir paredz ts pas kums V-2-1-3 “Medic nas 
person la kvalifik cijas paaugstin šana un apm c bu 
organiz šana”. N kamaj  pl nošanas period  ir pl nots stenot 
ar  pas kumu V-2-4-2 “Sniegto vesel bas apr pes pakalpojumu 
populariz šana un pilnveidošana, atgriezenisk s saites starp 
pakalpojumu sniedz jiem un pacientiem sa emšanas 
nodrošin šana”. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

13. Marina Dimitrova, 

Ventspils iedz vot ja un 
soci lais uz m js 

B tu jauki, ja Ventspil  
izveidotu nelielu teritoriju ar 

trenažieriem cilv kiem 
rati kr slos. B tu lo iski to 
izvietot slimn cas teritorij , pie 
jauna rehabilit cijas centra. 

Ir 

ņemts 
vērā 

N kotn  pl nots paplašin t šobr d b vniec bas proces  esošo 
jauno rehabilit cijas noda u, papildinot to ar diennakts 
stacion ru, l dz ar to ar  paredzot teritorijas labiek rtojumu, kur 
b tu iesp jams izskat t ar  rtelpas elementu izvietošanu. 
Ventspil  ir 13 ra trenažieru vietas un viena no t m ir speci li 
izveidota person m ar kust bu trauc jumiem, cilv kiem 
rati kr slos un senioriem pie soci l  apr pes nama “Selga”. Ar  
p r j s viet s dažus trenažierus ir iesp jams izmantot cilv kam 
rati kr sl . N kamaj  pl nošanas period  tiks izv rt ta 
nepieciešam ba š du trenažieru ieg dei un uzst d šanai. 
Lai iesaist tu sabiedr bu sporta un fiziskaj s aktivit t s,  
izmantojot jau labi iek rtoto sporta infrastrukt ru un plaši 
iesaistot visas iedz vot ju grupas, paši t s mazakt vo da u,  
Ventspils AP2027 R c bas pl n  ir paredz ts pas kums L-6-2-3 

“Sporta objektu un daudzveid gu sporta pas kumu pieejam bas 
nodrošin šana vis m iedz vot ju grup m”. 

Sabiedriskā apspriede 2021.gada 18.maijā plkst.15:00 ZOOM platformā un sociālajā tīklā Facebook 

Ventspils ekonomika  

14. Dainis Pl me, Ventspils 

iedz vot js un uz m js 

XXX XXX XXX 

14.1. Vai ir veikta anal ze par iesp ju 
pievilkt Ventspilij g zes vadu, 

ja j , tad k das ir aptuven s 
izmaksas. Vai tiek paredz ts 
ilgtermi a strat ij  to izb v t! 

Nav 

ņemts 
vērā 

Š s iesp jas tika p t tas, s kot no soci lisma beigu perioda. Š du 
projektu var ja izb v t tikai VAS “Latvijas g ze” (šobr d akciju 
sabiedr ba “GASO”) ne pašvald ba vai k ds cits. 
Ventspils pils tas domes vad ba vair kk rt organiz ja tikšan s 
ar VAS “Latvijas g ze” vad bu par g zes vada izb vi l dz 
Ventspilij, tom r potenci l  g zes pat ri a apjoma d  
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

(paredzami nepietiekams, lai invest cijas atmaks tos), 
uz muma vad ba šo ieceri neatbalst ja. 
Iepriekš j s Ventspils br vostas p rvaldes valdes (l dz 
2019.gadam) laik  tika uzrun ts investors par sašķidrin t s 
g zes termin a izb vi Ventspil  un iesp ju pieg d t to gan ostas 
uz mumiem gan r pniec bas uz mumiem (sašķidrin to g zi 
var reg zific t un izmantot r pniec b  efekt v k nek  
pašreiz jos ener ijas avotus).  
Šaj  projekt  daž du iemeslu d  pagaid m nav akt vas 
darb bas, lai gan tika ieguld ts pietiekoši apjom gs darbs pie 
izp tes un termin a darb bas koncepta izstr des. Uzskat m, ka 
t du projektu stenot ir re li, taču tas ir oti apjom gs invest ciju 
projekts (vair k k  30 miljoni eiro) un to var inici t tikai 
komersants, nevis pašvald ba vai ostas p rvalde. Taču 
pie aujam, ka n kotn  k ds no komersantiem to var tu izdar t. 

14.2. Strat ij  tiek nor d ts k  
Viens no tr kumiem - 4..5 

zvaigž u viesn cu tr kums. 
Vai pašvald ba ir uzrun jusi 
iesp jamos investorus? 

Ir 

ņemts 
vērā 

Uzrun ti vair ki potenci lie investoru. Vair k k  70 liel ko 
Eiropas ķ žu komersantiem tika nos t tas Ventspils pils tas 
pašvald bas v stules ar prezent ciju, pied v jumu un 
aicin jumu uzl kotu Ventspils k  potenci lo vietu vismaz 4 
zvaigž u SPA viesn cas uzb vei. Uz šo aicin jumu atsauc s 3 
komersanti. Notikuš s vair k s viz tes, p c komersantu 
iniciat vas tika veikti groz jumi pils tas teritori l  pl nojum . 
Bet, emot v r  objekt vus apst k us, tai skait  COVID-19 

ietekmi, pašreiz komersanti ir nogaidoši. 
Ventspils pils tas pašvald ba ir nodefin jusi š das svar gas 
lietas: 

• Iez m tas teritorijas 4-5 zvaigž u viesn c m; 
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p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 
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emts 
v r / 
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v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

• Tiks nodrošin ta piln ga publisk  infrastrukt ra; 
• nekustam  pašuma nodok a atlaides. 

Lai veicin tu t risma att st bu pils t , Ventspils pils tas 
att st bas programm  2021.-2027.gadam ir paredz ts pas kums 
P-7-2-6 “Augsta l me a viesn cas piesaistes veicin šana”. 

15. Inese Jansone XXX XXX XXX 

15.1. Vai ir pl nots res dz vojamo 
m ju l dzfinans šanas 
konkursu organiz t atk rtoti ar  
n kotn ? 

Ir 

ņemts 
vērā 

Lai veicin tu kvalitat vu un komfortablu m jok u att st bu, 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

R c bas pl n  ir iek auts pas kums V-1-1-1 “Organiz t res 
dz vojamu m ju jaunb vju projektu l dzfinans šanas konkursus 
Ventspil ”. Papildus n kamaj  pl nošanas period  ir pl nots 
izstr d t un organiz t grantu programmu dz vojam  fonda 
atjaunošanai Vecpils t , pie aujot dar jumu funkciju ku 
izvietošanu pirmajos st vos (pas kums V-1-1-2). 

15.2. 

 

Vai programma paredz kop jus 
darbus ar Ventspils novadu un 

Kurzemes pl nošanas re ionu? 

Ir 

ņemts 
vērā 

Lai nodrošin tu sabiedr bai tuvu un modernu pils tas p rvaldi, 
n kamaj  pl nošanas period  ir pl nots turpin t un pilnveidot 
Ventspils pils tas pašvald bas sadarb bu ar cit m pašvald b m, 
t.sk. Ventspils novada pašvald bu, un instit cij m, t.sk. 
Kurzemes pl nošanas re ionu (Ventspils pils tas att st bas 
programmas 2021.-2027.gadam R c bas pl na uzdevums L-1-

6). 

Ventspils pils tas att st bas programm  2021.-2027.gadam 

sadarb ba ar Ventspils novada pašvald bu ir pl nota š d s 
jom s: 
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v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 
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1. 2. 3. 4. 5. 

• T risma jom , t.sk. t risma maršrutu izveid , informat vo 
materi lu izstr d , projektu izstr d  un ieviešan  u.c. (P-7-4-

4); 

• Izgl t bas jom  (P-2-8); 

• Att st bas pl nošanas jom , t.sk. Ventspils valstspils tas 
pašvald bas un Ventspils novada pašvald bas kop gas 
att st bas programmas 2021.-2027.gadam izstr d , 
stenošan  un uzraudz b  (L-1-6-2); 

• Atkritumu apsaimniekošanas jom , t.sk. kop gas atkritumu 
apsaimniekošanas sist mas pilnveid  un uztur šan  (L-1-6-

3, V-6-3-1); 

• Civil s aizsardz bas jom , t.sk. Ventspils pils tas domes 
dele to uzdevumu izpild  (L-1-6-3, V-9-4-1); 

• Piekrastes att st bas un citos kop gu interešu jaut jumos (L-

1-6-4); 

• Kult ras jom , t.sk. gar go un materi lo v stures lietu 
apzin šanas, v kšanas, glab šanas un populariz šanas 
nodrošin šana muzejos (L-5-6-1). 

Ierosinājumi e-pastā dome@ventspils.lv 

16. Marina Dimitrova, 

Ventspils iedz vot ja un 
soci lais uz m js 
marinadimitrova@inbox.lv 

XXX XXX XXX 

16.1. Ierosinu r c bas virziena L-1 

“Sabiedr bai tuva un moderna 
pils tas p rvalde” SVID 
anal zi papildin t ar š d m 
v j m pus m: 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena L-1 SVID anal ze tiks papildin ta ar v jo pusi 
“Ierobežots mobil s aplik cijas “Ventspils SOS” lietot ju loks, 
tr kst iedz vot jiem rta veida, kas autu tri nos t t inform ciju 
par daž da rakstura probl m m, izmantojot mobilos telefonus 
un citas viedier ces” un ar iesp ju “Iesp jams ES strukt rfondu, 

mailto:marinadimitrova@inbox.lv
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1. 2. 3. 4. 5. 

1. Mobilas aplik cijas 
neesam ba pils tas port lam, 
kur b tu iesp jams tri nos t t 
inform ciju par daž da 
rakstura probl m m. Š da 
veida inform cijas iesniegšana 
rad tu labv l gus apst k us, lai 
palielin tu uztic bu pils tas 
vad bai, autu autom tiski 
sekot l dzi statistikai, k  ar  
sa sin tu s dz bas birokr tisko 
ce u. 
2. Pils tas datu b zi, lai katrs 
pils tnieks var tu izveidot savu 
"kabinetu", lai ievad tu 
nepieciešamo inform ciju. T  
b s laba iesp ja lai  
1) samazin tu dom  str d jošo 
birokr tisko slogu,  
2) veiktu statistisko anal zi,  
3) vienk ršotu dokumentu 
aprite ar pils tas iedz vot jiem. 

valsts budžeta un citu finanšu instrumentu finans jums digit l s 
transform cijas aktivit t m”. 

16.2. Ierosinu r c bas virziena L-5 

“Daudzveid ga, intens va, 
iedz vot jus un apmekl t jus 
saistoša kult ras dz ve” SVID 

Nav 

ņemts 
vērā 

PI “Ventspils Kult ras centrs” organiz  daudz bezmaksas 
pas kumu, kurus aicin m apmekl t visus interesentus, tai skait  
cilv kus ar paš m vajadz b m. Kult ras centra cenu politik  
šobr d nav paredz ts nodrošin t bezmaksas bi etes pas kumos, 
taču bi ešu cenas uz amatierm kslas te tra izr d m, koncertiem, 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

anal zi papildin t ar š d m 
v j m pus m: 

• Nav iesp ju nodrošin t 
bezmaksas bi etes 
cilv kiem rati  kr slos. 
Cilv kam ir j p rk 
bi ete, bet nav j ie em 
vieta skat t ju vid . 
T d  z l  tiek 
izveidotas tukšas 
vietas, kas slikti 

ietekm  izpild t jus uz 
skatuves.  

• Bezmaksas bi etes 
var tu b t labs 
instruments, veicinoša 
motiv cija š s cilv ku 
grupas socializ cijai. 

skat m un tematiskiem pas kumiem ir sal dzinoši zemas - 2,00 

l dz 3,00 EUR.  
Kult ras centr  ir nodrošin ta iesp ja (ir uzst d ts inval du 
pac l js no pirm  uz otro st vu), lai apmekl t js rati  kr sl  
var tu nok t Kult ras centra z l s. Ja apmekl t js rati  kr sl  
v las ieg d ties bi eti uz koncertu, tad pied v jam izv l ties 
vietas blakus ej m, kur ir rt ka piek šana un t dej di z l  
netiek izvietotas tukšas vietas. 
Saska  ar SIA “Kurzemes filharmonija” apstiprin to “Bi ešu 
ziedošanas un d vin šanas, atlaižu piem rošanas k rt bu” 
(pieejama: https://jurasvarti.lv/wp-content/uploads/Ziedosanas-

un-atlaizu-pieskirsanas-kartiba-2021.pdf ), uz mums var 
piešķirt bezmaksas ieeju uz SIA “Kurzemes filharmonija” 
organiz tiem pas kumiem tikai uz atsevišķa iesnieguma 
pamata. Uz muma valde lemj par katru pieteikumu, izv rt jot 
t  atbilst bu k dai no soci laj m grup m, tai skait  cilv kiem 
rati kr slos. 
Pieteikumus priv tpersonas, biedr bas, nodibin jumi var 
iesniegt, izmantojot uz muma ofici lo e-adresi vai s tot 
pieteikumus uz uz muma juridisko adresi.  
Atlaides bi ešu ieg dei cilv kiem ar invalidit ti un pavado iem 
uz SIA “Kurzemes filharmonija” organiz tiem pas kumiem, 
uz mums var piešķirt l dz 30% apm r  no bi ešu cenas. 
Pied v jums sp k , p rkot bi etes SIA “Kurzemes 
filharmonija” kas s un uzr dot invalidit ti apliecinošu 
dokumentu.  

https://jurasvarti.lv/wp-content/uploads/Ziedosanas-un-atlaizu-pieskirsanas-kartiba-2021.pdf
https://jurasvarti.lv/wp-content/uploads/Ziedosanas-un-atlaizu-pieskirsanas-kartiba-2021.pdf
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena L-5 SVID anal ze tiks papildin ta ar stipro pusi 
“Vides pieejam ba person m ar kust bu trauc jumiem kult ras 
iest d s”. 

16.3. Ierosinu r c bas virziena P-6 

“Uz m jdarb bas att st ba 
pils t ” SVID anal zi 
papildin t ar v jo pusi: 

• Pašvald bas atbalsta 
tr kums soci lajai 
uz m jdarb bai. 

Un ar iesp ju: 
• Soci l s 

uz m jdarb bas 
att st ba, jo t  ir laba 
iesp ja ne tikai risin t 
soci l s probl mas, bet 
ar  samazin t 
iesp jam s izmaksas, 
kas nepieciešamas šo 
probl mu risin šanai, 
piesaistot l dzek us 
ALTUM un 

starptautisk m 
programm m. 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena P-6 SVID anal ze tiks papildin ta ar v jo pusi 
“Nepietiekams valsts atbalsts soci lajiem uz mumiem” un tiks 
preciz tas iesp jas par iesp jamo finansi lo atbalstu nacion laj  
un Eiropas Savien bas l men  mazo un mikro uz mumu, t.sk. 
soci lo uz mumu, att st bai. 
Inform jam, ka 2014.-2020.gada ES fondu pl nošanas perioda 
ietvaros Labkl j bas ministrija sadarb b  ar ALTUM steno 
programmu “Atbalsts soci lajai uz m jdarb bai” (granti no 5 
000 l dz 200 000 EUR invest cij m, apgroz majiem l dzek iem 
(t.sk. darba atl dz bas izmaks m)), kura ieg jusi nosl guma 
posm , jauni konkursi nav pl noti.  
N kamaj  2021.-2027.gada ES fondu pl nošanas period  
soci lajai uz m jdarb bai tiek pl nots atbalsts gan grantu, gan 
aizdevumu veid . Prec z ki atbalsta nosac jumi gan v l ir 
izstr des stadij . 
Lai veicin tu no soci lajiem pabalstiem atkar go un darbsp jas 
vecum  esošo iedz vot ju motiv ciju iesaist ties darba tirg , 
Ventspils AP2027 R c bas pl n  ir paredz ts pas kums V-3-4-

2 “Soci lo uz mumu veidošan s atbalsts un sekm šana”. 
Viens no Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-
2027.gadam r c bas virzieniem ir uz m jdarb bas att st ba 
pils t  (P-6). R c bas virziena P-6 SVID anal z  ir nor d ta v j  
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

puse “Nepietiekams biznesa atbalsta instrumentu daudzums, 
kas v rsts tieši uz mazo un mikro uz mumu att st bu”. emot 
v r  iepriekšmin to, uzskatam, ka SVID anal ze nav 
nepieciešams papildin t ar v l vienu v jo pusi “Pašvald bas 
atbalsta tr kums soci lajai uz m jdarb bai”. Soci lais 
uz mums ir viens no uz m jdarb bas veidiem un tiesisku 
statusu var ieg t uz mums, kurš izpilda valsts noteiktus 
krit rijus. 
Lai veicin tu no soci lajiem pabalstiem atkar go un darbsp jas 
vecum  esošo iedz vot ju motiv ciju iesaist ties darba tirg , 
Ventspils AP2027 R c bas pl n  ir paredz ts pas kums V-3-4-

2 “Soci lo uz mumu veidošan s atbalsts un sekm šana”. 
Ventspils pils tas pašvald ba n kamaj  pl nošanas period  
turpin s atbalsta aktivit tes, lai sekm tu maz  un mikro biznesa 
att st bu pils t , lai palielin tu iedz vot ju aktivit ti 
uz m jdarb b  un att st tu iedz vot ju uz m jsp jas jau agr  
vecum , piem ram: 
• Nekustam  pašuma nodok a atvieglojumi uz mumiem, 

tai skait  soci lajiem uz mumiem, kuri sniedz din šanas 
pakalpojumus Vecpils t , izmitin šanas pakalpojumus 
pils t ; 

• Granti telpu nomas izmaksu segšanai IKT nozares un citu 
nozaru komersantiem, t.sk. soci lajiem uz mumiem; 

• Granti t risma nozares komersantiem, t.sk. soci lajiem 
uz mumiem; 

• Granti IKT nozares komersantiem, t.ck. soci lajiem 
uz mumiem; 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

• Uz mumu, t.sk. soci lo uz mumu, darbinieku 
apm c bas; 

• U.c. 

16.4. Ierosinu r c bas virziena P-7 

“T risma att st ba” SVID 
anal zi papildin t ar š du v jo 
pusi: 

• oti ierobežots 
viesn cas pied v jums 
cilv kiem ar kust bu 
trauc jumiem, kas 
negat vi ietekm  
medic nas t risma 
att st bu un 
paraolimpisko sportistu 

piesaisti vasaras 

nometn m. rpus 
t risma sezonas laik  
vienlaic gi nav 
iesp jams izmitin t 
vair k k  4 cilv kus. 
Vasar  situ ciju 
nedaudz uzlabo 

kempings un dienesta 

viesn ca (+4 vietas). 
 

 

Ir 

ņemts 
vērā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai komersantu vid  vecin tu vesel gu konkurenci, k  ar  
aktualiz tu jaut jumu, vai naktsm tn  izstr d t numuri u ar 
pieejam bu person m ar kust bu trauc jumiem, Ventspils 
pils tas domes r kot  konkursa “Lab kais izmitin šanas 
uz mums Ventspil ” nolikum , dal bnieku v rt šanas anket  
pirmais v rt juma punkts ietver naktsm tnes apmekl juma 
pieejam bu un atbilst bu rt b m cilv kiem ar kust bu 
trauc jumiem. 
Par atbilst bu noteiktajam krit rijam uz m js pie kop j  
v rt juma sa em papildus 2 punktus, par da ju atbilst bu – 1 

punktu. 

V rt jot š  br ža Ventspils naktsm t u pied v jumu, piekr tam, 
ka šobr d specializ tu un piel gotu nakš ošanas numuru 
cilv kiem ar kust bu trauc jumiem ir ierobežots. T  k  
naktsm t u pakalpojuma joma ir priv t s uz m jdarb bas 
sektors, pašvald bai nav ties bu noteikt vai iejaukties š da 
pakalpojuma pieejam bas oblig tai ieviešanai katr  naktsm tn . 
Š da iniciat va ir uz m ju zi . 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena P-7 SVID anal ze tiks papildin ta v jo pusi 
“Ierobežots specializ tu un piel gotu nakš ošanas numuru 
skaits cilv kiem ar kust bu trauc jumiem”. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

16.5. Ierosinu r c bas virziena P-7 

“T risma att st ba” SVID 
anal zi papildin t ar š d m 
iesp j m: 
1. Veiciet darbu, lai piev rstu 
uzman bu Ventspils iesp j m 
un pils t  r kotu sporta 
nometnes Eiropas un Krievijas 

paralimpiešiem.  
2. Pludmales izveide cilv kiem 
ar kust bu trauc jumiem uz 
B šnieku ezera ar piek uvi 
denim. Vi u, stipru 

zem dens tr kums, k  ar  
m ksta dens rada droš kus 
peld šanas apst k us šai 
cilv ku grupai. 

Ir 

ņemts 
vērā 

 

Ventspils sporta b zes un viesn cas ir pieejamas cilv kiem ar 
paš m vajadz b m un atbilstoši piepras jumam ir iesp jams 

nodrošin t atbilstošus apst k us nometnes dal bniekiem. 
Ventspils AP2027 r c bas virziena L-6 “Daudzveid gas 
sportošanas, akt v s atp tas un augstas klases iesp jas” SVID 
anal z  ir nor d ta Ventspils pils tas stipr  puse “Plašs sporta 
aktivit šu kl sts gan senioriem, gan person m ar kust bu 
trauc jumiem”. 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena L-6 SVID anal ze tiks papildin ta ar iesp ju 
“Sporta objektu populariz šana nomet u organiz šanai, t.sk. 
person m ar kust bu trauc jumiem”. 
 

Uz B šnieku ezera peldvietu ir izveidotas tr s ieejas, viena no 
t m speci li cilv kiem rati kr slos vai ar kust bu trauc jumiem. 
Š s ieejas laipai l dz peldvietai pavada ar  margas, kur 
nepieciešam bas gad jum  var pietur ties.  
Laipas, kas šobr d atrodas peldvietas den , ir izveidotas 

pietiekami platas, lai par t m var tu p rvietoties cilv ki ar 
kust bu trauc jumiem. 
Laipa, kura atrodas zem dens un speci li paredz ta cilv kiem 
rati kr slos vai person m ar kust bu trauc jumiem, nav 
Ventspils pils t . T s izb ve b tu v rt jama, izstr d jot 
B šnieka ezera apsaimniekošanas pl nu. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Ventspils AP2027 r c bas virziena V-5 “ rts, pievilc gs, 
inovat vs pils tas labiek rtojums” SVID anal z  ir nor d ta 
iesp ja “Ventas malas un citu densmalu izmantošana”. Lai 
veidotu akt v s atp tas objektus pils tas za aj  zon  un 
infrastrukt r , Ventspils AP2027 R c bas pl n  ir paredz ts 
pas kums V-5-2-4 “ densmalu plaš ka izmantošana 
iedz vot jiem pievilc gas vides veidošan ”. Pas kuma 
stenošanas rezult ts ir labiek rtotas densmalu teritorijas un 

atp tas objekti, k  ar  plaš ka densmalu pieejam ba 
iedz vot jiem, t.sk. iedz vot jiem ar kust bu trauc jumiem. 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena V-5 SVID anal ze tiks papildin ta ar iesp ju 
“Izv rt t pludmales izveidi cilv kiem ar kust bu trauc jumiem, 
piesaistot  

16.6. Ierosinu r c bas virziena P-8 

“ tri, moderni sakari un IKT 
un viedo tehnolo iju darb bai 
nepieciešam  infrastrukt ra” 
SVID anal zi papildin t ar š du 
v jo pusi: 

• Pils t  nav uz muma, 
kas sniegtu 

datordiagnostikas 

pakalpojumus 

neprofesion liem 
lietot jiem. Ventspils 
Digit l  centrs 

Ir 

ņemts 
vērā 

Likuma “Par pašvald b m” 15.pant  ir noteiktas pašvald bu 
autonom s funkcijas, t.sk. sekm t saimniecisko darb bu 
attiec gaj  administrat vaj  teritorij , r p ties par bezdarba 

samazin šanu. Pašvald bai, pie emot l mumu par pakalpojuma 
sniegšanu, j izv rt  t  ietekme uz konkurenci u  at ilstī u 
Konkurences likuma pras b m. 
Ventspils Digit lais centrs nodrošina diagnostikas un 
datortehnikas apkalpošanas pakalpojumus Ventspils pils tas 
domei, pašvald bas iest d m, pašvald bas kapit lsabiedr b m 
un izgl t bas iest d m.  
Šobr d Lietot ju atbalsta dienesta person la kapacit te ir 
pietiekama, lai nodrošin tu pakalpojumu iepriekš min taj m 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

nesniedz š dus 
pakalpojumus. 

Pakalpojumi tiek 

sniegti priv ti. Ir 
pien cis laiks iz emt 
datordiagnostikas 

pakalpojumus no 

biznesa pel k s zonas 
un papildin t ar š da 

veida pakalpojumiem 

datoru centra 

apmaks to 
pakalpojumu sarakstu. 

lietot ju grup m, t p c š da jauna pakalpojuma ieviešana 
šobr d nav iesp jama. 
P c publiski pieejam s inform cijas datoru servisa 
pakalpojumus Ventspils pils t  pied v  vair ki uz mumi, 
piem ram: 
• SIA “FIX” http://www.fix.lv/lat/pakalpojumi,  
• SIA “KBA” 

https://www.starofservice.lv/pieprasijumi/ventspils/datoru-

remonts,  

• SIA “Compart.lv” https://www.facebook.com/compart.lv, 
• SIA “DatIT” http://datit.lv u.c. komersanti. 

Uzskat m, ka pakalpojumu nodrošina pietiekami daudz 
komersantu, l dz ar to m su k  pašvald bas iest des iejaukšan s 
tirg  neb tu atbalst ma. 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena P-8 SVID anal ze tiks papildin ta ar v jo pusi 
“Nepietiekams datoru servisa pakalpojumu sniedz ju skaits 
Ventspil . 

16.7. Ierosinu r c bas virziena V-2 

“Kvalitat va vesel bas apr pe” 
SVID anal zi papildin t ar 
š d m v j m pus m: 

• Garas rindas pie 

atsevišķiem 
specialistiem. 

Daļēji 
ņemts 
vērā 

Speci listu piesaiste ir viena no SIA “Zieme kurzemes 
re ion l  slimn ca” priorit t m un pie t  m rķtiec gi tiek 
str d ts. 2021.gad  pl nots piesaist t 28 jaunus speci listus – 

Ventspil  20 un Talsu fili l  – 8. P rn darbam Ventspils 
slimn c  piesaist ti 64 jaunie speci listi, bet Talsos – 22. 

Vienlaikus tiek str d ts ar  pie valsts finans juma jeb kvotu 
palielin šanas, lai nodrošin tu valsts apmaks tu pakalpojumu 
sa emšanu un maksim li samazin tu gaid šanas laiku. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Radiet iesp jas 
pierakstieties pie rsta 
e-vid , k  ar  radiet 
iesp ju atcelt rsta 
apmekl jumu 

• Nepietiekoša 
iedz vot ju … 

Inform cijas 

platformas izveide 

cilv kiem ar s-/ 

ilgtermi a invalidit ti. 
Mobil  aplik cija aus 
slimn cu pacientu 
radiniekiem att lin ti 
un tri atrisin t daudzas 
probl mas. SU 
MobilCentra 

platformas izveides 

projekts ir pieteikts 

Kurzemes Inov ciju 
studentu grantu 

(KInGS) projektam 

09/2020. Platformai 

vajadz tu sast v t no 4 
blokiem, un tai j b t 
LV-RU valod s ar 

Šobr d ir nodrošin ta iesp ja gan pieteikties pie rsta, gan atteikt 
pieteikto rsta apmekl jumu e-vid  http://www.piearsta.lv/  

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena V-2 “Kvalitat va vesel bas apr pe” SVID 
anal z  jau ir nor d ta v j  puse “Garas rindas pie atsevišķiem 
speci listiem”. 
N kamaj  pl nošanas period  tiek pl nota ar  elektroniska 
pierakst šanas pie speci listiem un uz izmekl jumiem, k  ar  
pieraksta atcelšana. Par šo Ventspils iedz vot ji tiks inform ti. 
Slimn ca ir gatava sadarboties un sniegt nepieciešamo, 
slimn cas r c b  un kompetenc  esošo inform ciju, ja š da 
inform cijas platforma tiktu veidota. 
B tu v lams sa emt detaliz t ku inform ciju par datu b zi, 
proti, kas taj  ietilpst, vai tie ir nepieciešamie pakalpojumi 
person m ar invalidit ti, cik nepieciešama inform cija ir 
main ga, k  notiks inform cijas apmai a utt.  
SIA “Zieme kurzemes re ion l  slimn ca” ir vair kas 
piel gotas/piel gojamas labier c bas cilv kiem ar paš m 
vajadz b m. 
Pirmaj  st v  ir viena piel gota labier c bu telpa cilv kiem ar 
paš m vajadz b m, kas atrodas jaunaj  korpus  un pieejamas 

jebkur  laik . Ar  noda u pal t s labier c bu piel gošanai 
ieg d ti paši podu paaugstin jumi.  
Papildus inform jam, ka šobr d projekt šanas stadij  ir jaun  
Uz emšanas noda a, kur paredz tas m sdien gas un 
augst kaj m pras b m atbilstošas labier c bas cilv kiem ar 
paš m vajadz b m. 

http://www.piearsta.lv/


195 

 

Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

lietojumprogramm m 
mobilaj m ier c m. 
1. Inform cijas bloks 3 
da s:  
A) Inform cija 
cilv kiem ar invalidit ti 
par jaut jumiem, kas 
saist ti ar formalit šu 
nok rtošanu: statusu un 
pabalsti piešķiršana, 
atvieglojumiem utt..  

Inform cijai j b t 
sniegtai nebirokr tisk , 
cilv kiem saprotam  
valoda.  

B) Inform cija 
inval diem par 
jaut jumiem, kas 
saist ti ar vesel bas 
rehabilit cijas iesp j m 
pils t .  
Inform cija par 
Ventspils pils tas 
rstniec bas iest žu 

pakalpojumiem (ar e-

pieraksta iesp ju)  

Slimn cas r c b  ir pac l js, kas paredz ts pacientu ar 
p rvietošan s gr t b m p rcelšanai. Š  ier ce tiek izmantota p c 
nepieciešam bas, ne vienm r pacientu p rvietošanai 
nepieciešams izmantot pal gier ces. To katr  konkr t  situ cij  
izv rt  person ls. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

C) Inform cija 
cilv kiem ar invalidit ti 
par mobilit tes 

pakalpojumu iesp j m  
Visu pils tas 
organiz ciju kontakti, 
kas nodrošina 
mobilit tes 
pakalpojumus. 

2. - Neatkar ga klientu 
datu b ze  
Personas datu likuma 

d  nav iesp jams ieg t 
personaliz tu 
inform ciju, lai 
nodrošin tu cilv kus ar 
person go 
pied v jumu, 

pamatojoties uz 

konkr tas personas 
vajadz b m. Datu b zes 
izveide aus noskaidrot 
pils t  dz vojošo 
cilv ku ar invalidit ti 
paties s vajadz bas un 
str d t ar personisku 
pieeju katram 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

iedz vot jam ar 
invalidit ti, kas ir 
inov cijas metode 
darb  ar invalidit ti. 
Statistikas datu 

uzraudz ba ir svar ga 
ar  pareizu pašvald bas 
l mumu pie emšanai 
pils tas vad b . 

• Slimn c  ir tikai 1 
tualete piem rota 
cilv kiem ar paš m 
vajadz b m, kas 
atrodas jaun s kas 1. 
st v . P c pulksten 
20:00 š  tualete vairs 
nav pieejama 

neatliekam s 
pal dz bas noda as 
apmekl t jiem un 
cilv kiem ar invalidit ti 
slimn c . Slimn cu 
noda u tualetes nav 
piem rotas cilv kiem 
ar kust bu 
trauc jumiem, jo tie 
neatbilst rati kr sla 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

augstumam. Slimn c  
nav pal gier ces, lai 
p rvietotu cilv ku no 
rati kr sla uz gultu, kas 
rada probl mas 
apkalpojošajam 
person lam. 

16.8. Ierosinu r c bas virziena V-2 

“Kvalitat va vesel bas apr pe” 
SVID anal zi papildin t ar š du 
iesp ju: 

• Arodizgl t bas 
programm s 
Apr p t js ieviešana, 
kas pal dz s soci lajam 
dienestam s kt sniegt 
profesion lus 
pakalpojumus 

iedz vot jiem. 

Nav 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas soci l s apr pes iest des ir piln b  
nokomplekt tas ar darbiniekiem profesij  – apr p t js. L dz ar 
to šobr d programmas ieviešana nav aktu la. 
Papildus nor d m, ka š du izgl t bas programmu steno 
komersants, kas str d  ar  Ventspil , m c bu centrs “BUTS”. 

16.9. Ierosinu r c bas virziena V-2 

“Kvalitat va vesel bas apr pe” 
SVID anal zi papildin t ar š du 
draudu: 

• Izrakstot pacientu no 

slimn cas, j ievieš 
oblig tas rehabilit cijas 

Daļēji 
ņemts 
vērā 

SIA “Zieme kurzemes re ion l  slimn ca” rst jošais rsts 
sniedz rekomend cijas turpm kajam rstniec bas procesam, tai 
skait , ja nepieciešams, – noz m  rehabilit ciju. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

rstu konsult cijas, lai 
sast d tu rehabilit cijas 
pl nus p c ķirur isk m 
proced r m ar 
prognoz jamu 
invalidit ti. 

16.10. Ierosinu r c bas virziena V-3 

“Progres vi soci lie 
pakalpojumi un soci l  
pal dz ba” SVID anal zi 
papildin t ar š du v jo pusi: 

• Nav pieejams 

pakalpojums… 
Sadarb ba ar Ventspils 
slimn cu darba vietu 
rad šan  "Apr pe" 
programmas 

absolventiem 

Nav 

ņemts 
vērā 

Apr p t jiem darbs tiek nodrošin ts Senioru apr pes nam  un 
b rnu apr pes nam  “Selga”. Veicot telefonaptauju person m, 
kuras sa em pabalstu apr pes m j s nodrošin šanai, tika 
noskaidrots, ka pakalpojuma sa m ji v l tos sa emt apr pes 
m j s pakalpojumu no profesion li apm c ta apr p t ja. 

16.11. Ierosinu r c bas virziena V-3 

“Progres vi soci lie 
pakalpojumi un soci l  
pal dz ba” SVID anal zi 
papildin t ar š du iesp ju: 

• Soci lo uz mumu 
atz šana k  partneru 

Daļēji 
ņemts 
vērā 

Soci lais uz mums ir viens no uz m jdarb bas veidiem un 
tiesisku statusu var ieg t uz mums, kurš izpilda valsts 
noteiktus krit rijus. Soci l  uz m jdarb ba noz m  ražot 
preces vai sniegt pakalpojumus ar m rķi risin t k du soci lo 
probl mu vai rad t labumu sabiedr bai, t.sk. person m ar 
invalidit ti, nevis g t maksim lu pe u uz muma pašniekiem. 
Inform jam, ka 2014.-2020.gada ES fondu pl nošanas perioda 
ietvaros Labkl j bas ministrija sadarb b  ar ALTUM steno 
programmu “Atbalsts soci lajai uz m jdarb bai” (granti no 5 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

invalidit tes probl mu 
risin šan . 

000 l dz 200 000 EUR invest cij m, apgroz majiem l dzek iem 
(t.sk. darba atl dz bas izmaks m)), kura ieg jusi nosl guma 

posm , jauni konkursi nav pl noti.  
N kamaj  2021.-2027.gada ES fondu pl nošanas period  
soci lajai uz m jdarb bai tiek pl nots atbalsts gan grantu, gan 
aizdevumu veid . Prec z ki atbalsta nosac jumi gan v l ir 
izstr des stadij . 
Lai veicin tu no soci lajiem pabalstiem atkar go un darbsp jas 
vecum  esošo iedz vot ju motiv ciju iesaist ties darba tirg , 
Ventspils AP2027 R c bas pl n  ir paredz ts pas kums V-3-4-

2 “Soci lo uz mumu veidošan s atbalsts un sekm šana”. 
Ventspils pils tas pašvald ba n kamaj  pl nošanas period  
turpin s atbalsta aktivit tes, lai sekm tu maz  un mikro biznesa 
att st bu pils t , lai palielin tu iedz vot ju aktivit ti 
uz m jdarb b  un att st tu iedz vot ju uz m jsp jas jau agr  
vecum , piem ram: 
• Nekustam  pašuma nodok a atvieglojumi uz mumiem, 

tai skait  soci lajiem uz mumiem, kuri sniedz din šanas 
pakalpojumus Vecpils t , izmitin šanas pakalpojumus 
pils t ; 

• Granti telpu nomas izmaksu segšanai IKT nozares un citu 
nozaru komersantiem, t.sk. soci lajiem uz mumiem; 

• Granti t risma nozares komersantiem, t.sk. soci lajiem 
uz mumiem; 

• Granti IKT nozares komersantiem, t.ck. soci lajiem 
uz mumiem; 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

• Uz mumu, t.sk. soci lo uz mumu, darbinieku 
apm c bas; 

• U.c. 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam P-

6 SVID anal z  tiks preciz tas iesp jas par iesp jamo finansi lo 
atbalstu nacion laj  un Eiropas Savien bas l men  mazo un 
mikro uz mumu, t.sk. soci lo uz mumu, att st bai. 

17. Olga Timošuka 
olga_timoshuka@inbox.lv  

V los izteikt priekšlikumu 
Domei att st t ar  medic nas 
nozari pils t . emot v r  
mediķu tr kumu gan pils t , 
gan re ion , l dzu izskat t 
iesp ju r kot vidusskol niem 
"Mediķu skolu" nodarb bas, 
sadarb b  ar RSU vai LU, jo tas 
nodarb bas, kuras pied v  š s 
augstskolas ir darba dien s un 
izbrauk t vidusskol niem no 
Ventspils neiesp jami, 
nekav jot skolu. L dz ar to 
potenci liem studentiem no 
R gas ir liel kas iesp jas tikt 
uz emtiem šaj s augstskol s 
medic nas programm , jo 
vi iem piešķir papildus 
punktus par "mediķu skolas" 
apmekl jumu. 

Daļēji 
ņemts 
vērā 

Viens no Ventspils AP2027 r c bas virzieniem ir “Kvalitat va 
vesel bas apr pe” (V-2). Lai nodrošin tu kvalitat vu vesel bas 
apr pi, Ventspils AP2027 ir noteikts uzdevums V-2-1 

“Nodrošin t optim lu rstniec bas personu skaitu vesel bas 
apr pes pakalpojumu sektor  un atbalst t esoš  person la 
kompetences un prasmju paaugstin šanu”. Viens no  
pas kumiem uzdevuma V-2-1 ietvaros ir “Sadarb ba ar plaš ku 
augstskolu loku prakses vietu nodrošin šanai, izgl t bas ieguvei 
un pieredzes apmai ai (t.sk. rzem s)”. 
Latvijas universit t  “Jauno mediķu skola” gan teor tiskas, gan 
praktisk s nodarb bas notiek reizi m nes  (m neša p d j  
sestdiena) kl tien , bet p d jo gadu, emot v r  situ ciju valst , 
att lin ti. N koš  m c bu gada m c šan s procesa norisi šobr d 
gr ti pl not, proti vai tas norisin sies att lin ti, vai kl tien .  
SIA “Zieme kurzemes re ion l  slimn ca” str d  ne tikai ar 
rezidentiem vai praktiz jošiem rstiem, bet jau ar studentiem, 
tai skait  akt vi pied v jot prakses vietas Ventspil  un Talsos. 
T pat slimn ca sadarbojas ar vidusskol m, piedaloties karjeras 
dien s, izst d s, konferenc s, st stot par rsta profesiju un 

mailto:olga_timoshuka@inbox.lv
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

slimn cas darb bu. Protams, šobr d – pand mijas apst k os – š s 
aktivit tes ir uz laiku ierobežotas. 
Zieme kurzemes re ion laj  slimn ca sadarb b  ar RSU 
Sarkan  Krusta medic nas koledžu kopš 2017.gada pied v  
Ventspil  apg t programmu “M szin bas”. Studiju ilgums ir 3 

gadi, kuru laik  topoš s m sas un m su pal gi var apg t 
nepieciešam s zin šanas un prasmes, turkl t p c studij m tiek 
pied v ts darbs Zieme kurzemes re ion laj  slimn c . 
2020.gad  programmu absolv ja 18 medic nas m sas, kuras jau 
ir pievienojuš s Ventspils slimn cas kolekt vam, 
paaugstin jušas kvalifik ciju vai ar  darbu turpin s cit s 
rstniec bas iest d s. Programmas uzs kšana bija m rķtiec gs 

darbs, lai m sas profesiju b tu iesp jams apg t uz vietas - 

Ventspil . Medic nas m sas ir vienl dz piepras ta k  R g , t  
re ionos, t d  ir b tiski person lu apm c t uz vietas. 

Valsts instit ciju, t.sk. Kurzemes plānošanas reģiona, komentāri un ierosinājumi 
18. Ventspils brīvostas 

pārvalde 

 

XXX XXX XXX 

18.1. 53.lpp, P-4: Ventspils br vostas 
stiprin šana un ar ostas darb bu 
saist tu uz mumu att st ba 

SVID anal ze, V J S PUSES: 
• Ventspils br vostas 

vald  nav pils tas 
p rst vniec bas, kas 
nor da uz br vostas 
valdes pie emto 

Daļēji 
ņemts 
vērā 

Saeima 2019.gada 12.decembr  steidzam bas k rt  divos 
las jumos pie ma groz jumus Likum  par ost m, paredzot 
izmai as Ventspils ostas p rvald . P c groz jumu st šan s 
sp k  Ventspils pils ta zaud jusi p rst vniec bu Ventspils ostas 
vald . T d j di Ventspils br vostas p rvalde ir Ministru 
kabineta p rraudz b  esošs publisko ties bu subjekts.  
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena P-4 SVID anal z  tiks preciz ta v j  puse un 
izteikta jaun  redakcij  “Ventspils br vostas vald  nav pils tas 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

l mumu 
neprognoz jam bu 

 

Aicin m dz st punktu vai 
vismaz pal gteikumu: “.., kas 
nor da uz br vostas valdes 
pie emto l mumu 
neprognoz jam bu”. T dam 
apgalvojumam nav pamata. 

p rst vniec bas, l dz ar to nav p rliec bas, ka br vostas valdes  
l mumi tiks pie emti ventspilnieku interes s”. 
 

 

18.2. 53.lpp, P-4: Ventspils br vostas 
stiprin šana un ar ostas darb bu 
saist tu uz mumu att st ba 

SVID anal ze, V J S PUSES: 
• “Ventas osta” – svešs 

z mols pasaul  

• VAS “Ventas osta” 
nepietiekams 

pamatkapit ls 

 

Aicin m dz st šos punktus. 

Nav 

ņemts 
vērā 

“Ventas osta” ir svešs z mols pasaul , jo valstij piederoš  
kapit lsabiedr ba AS “Ventas osta” Uz mumu re istr  tika 
re istr ta tikai 2019.gada 27.decembr .  
Saska  ar AS “Ventas osta” 2020.gada p rskatu, t s 
pamatkapit ls 2020.gada beig s ir re istr ts 35 000 EUR 

apm r . 
 

 

18.3. 53.lpp, P-4: Ventspils br vostas 
stiprin šana un ar ostas darb bu 
saist tu uz mumu att st ba 

SVID anal ze, DRAUDI: 
• Lielo ostu p rvaldes 

mode a reforma 

Nav 

ņemts 
vērā 

Saeima 2019.gada 12.decembr  steidzam bas k rt  divos 
las jumos pie ma groz jumus Likum  par ost m, paredzot 
izmai as Ventspils ostas p rvald . P c groz jumu st šan s 
sp k  Ventspils pils ta zaud jusi p rst vniec bu Ventspils ostas 
vald . T d j di Ventspils br vostas p rvalde ir Ministru 
kabineta p rraudz b  esošs publisko ties bu subjekts. Ventspils 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

nacion l  l men  – 

p rveidošana par 
kapit lsabiedr b m 

• Korupcijas riski 

Ventspils ost , nododot 
pašumus 

apsaimniekošan  VAS 
“Ventas osta” 

• Publisk s 
infrastrukt ras 
privatiz cija 

• Z mola “Ventspils 
osta” atpaz stam bas 
zaud šana pasaul   

• Pils tai nepieciešamu 
r pniec bas ku 
b vniec bas atcelšana 

• Valstisk  l men  
noz m ta 
p rkraujamo kravu 
veidu mai a Ventspils 
br vost  uz ko nor da 
A.K. Kari a Vald bas 
r c bas pl n  
paredz t  ostu 
p rvald bas reforma 

ostas p r emšana valsts p rvald  saskan ar Vald bas r c bas 
pl nu “Deklar cija par Artura Krišj a Kari a vad t  Ministru 
kabineta iecer to darb bu stenošanai”, kas paredz palielin t 
valsts ietekmi l mumu pie emšan  ostu p rvald s un main t 
ostu p rvald bas modeli, tai skait  p rveidojot t s par valsts 
kapit lsabiedr b m. emot v r , ka ostu k  kapit lsabiedr bu 
galvenais m rķis ir pe as g šana, ostu p rvalžu reforma 
noved s pie ostu p rvalžu att st t ja lomas samazin šan s. 
Rezult t  neb s vienotas pils tas un ostas att st bas, jaut jumu 
risin šan  netiks emtas abu pušu – valsts un pašvald bu 
intereses, netiks realiz ti pašvald bai un valstij noz m gi ostas 
un ražošanas infrastrukt ras att st bas projekti, k  ar  osta 
zaud s konkur tsp ju. Valsts un pašvald bu atšķir gu, 
nekoordin tu darb bu d  ciet s investoru piesaiste, kopum  
ciet s ostu t ls viet j s un plaš kas sabiedr bas, tai skait  
investoru, ac s. 



205 

 

Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

• Ventspils ostas 

konkur tsp jas 
samazin šana, 
palielinot ostas maksu 

 

Aicin m šos punktus dz st. 
T diem apgalvojumiem nav 
pamata. 

T  viet  pied v jam aizst t ar 
sekojošo: “Ieildzis p rmai u 
process ostas p rvald b , bez 
saska ota jauna sadarb bas 
meh nisma starp pašvald bu un 
valsti.” 

18.4. 53.lpp, P-4: Ventspils br vostas 
stiprin šana un ar ostas darb bu 
saist tu uz mumu att st ba 

SVID anal ze, DRAUDI: 
• Atbalsta intensit tes 

samazin jums no 85% 
uz 35% ES 

strukt rfondu un KF 
projektiem, ja projektus 

stenos 
kapit lsabiedr ba 
“Ventas osta” 

 

Nav 

ņemts 
vērā 

Atbilstoši ES fondu nosac jumiem ES fondu atbalsta intensit te 
atšķiras no finans juma sa m ja. Ja osta ir publiski atvasin ta 
juridiska persona, tad ES fondu atbalsta intensit ti var piem rot 
l dz 85%. Savuk rt, ja ES fondu finans juma sa m js ir 
komersants, turkl t lielais komersants (osta tiek uzskat ta par 
lielo komersantu), tad atbalsta intensit te nedr kst p rsniegt 
35%. Šos principus regul  ne tikai ES fondu nosac jumi, bet ar  
valsts atbalsta nosac jumi. 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena P-4 SVID anal z  tiks preciz ts drauds un 
izteikts jaun  redakcij  “ r j  finans juma atbalsta intensit tes 
b tisks samazin jums, ja potenci lais finans juma sa m js 
b s kapit lsabiedr ba “Ventas osta””. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Aicin m dz st šo punktu. 
T  viet  pied v jam aizst t ar 
sekojošo: “Ieildzis p rmai u 
process ostas p rvald b , bez 
saska ota jauna sadarb bas 
meh nisma starp pašvald bu un 

valsti.” 

18.5. 62.lpp, P-6: Uz m jdarb bas 
att st ba pils t  

SVID anal ze, V J S PUSES: 
• Ventspils br vostas 

p rvaldes sadarb bas 
tr kums ar pašvald bu 
pils tas att st bas 
jaut jumu risin šan  

• Neesošs jauno 
industri lo komersantu 
piesaistes meh nisms 
Ventspils br vostai 

• Uzrun to investoru 
atteikšana no projekta 
stenošanas 

industri laj s teritorij s 

 

Aicin m dz st šos punktus. 
T diem apgalvojumiem nav 
pamata. 

Daļēji 
ņemts 
vērā 

Ventspils AP2027 priorit tes “Prasmes” r c bas virzieni ir 
Ventspils br vostas stiprin šana un ar ostas darb bu saist tu 
uz mumu att st ba, ka ar  uz m jdarb bas att st ba pils t . 
Pirms Ventspils br vostas p r emšanas valsts p rraudz b  ostas 
virzieni bija š di: 

1. Kravu apjoma saglab šana; 
2. Ostas diversifik cija; 
3. Industrializ cijas veicin šana 

Savuk rt, saska  ar Ventspils br vostas p rvaldes att st bas 
programmu 2020.-2023.gadam ostas virziens ir tikai ostas 

att st ba. 
Jau pašlaik ir nov rojams, ka nav vienotas pils tas un ostas 
att st bas, jaut jumu risin šan  netiek emtas pašvald bas 
intereses, netiek realiz ti pašvald bai un valstij noz m gi ostas 

un ražošanas infrastrukt ras att st bas projekti. 
No Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena P-6 SVID anal zes tiks izsl gtas v j s puses 
“Neesošs jauno industri lo komersantu piesaistes meh nisms 
Ventspils br vostai” un “Uzrun to investoru atteikšana no 
projekta stenošanas industri laj s teritorij s”. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

T  viet  pied v jam aizst t ar 
sekojošo: “Ieildzis p rmai u 
process ostas p rvald b , bez 
saska ota jauna sadarb bas 
meh nisma starp pašvald bu un 
valsti.” 

18.6. 63.lpp, P-6: Uz m jdarb bas 
att st ba pils t  

SVID anal ze, DRAUDI: 
• Ventspils br vostas 

p rvalde neturpin s 
industrializ cijas 
att st bu br vostas 

• Potenci lo investoru 
atteikšan s darboties 
pils t  Ventspils ostas 
neskaidras n kotnes d  

• Atbalsta intensit tes 
samazin jums no 85% 
uz 35% ES 

strukt rfondu un KF 
projektiem, ja projektus 

stenos 
kapit lsabiedr ba 
“Ventas osta” 

 

Aicin m dz st šos punktus. 

Nav 

ņemts 
vērā 

Ventspils AP2027 priorit tes “Prasmes” r c bas virzieni ir 
Ventspils br vostas stiprin šana un ar ostas darb bu saist tu 
uz mumu att st ba, ka ar  uz m jdarb bas att st ba pils t . 
Pirms Ventspils br vostas p r emšanas valsts p rraudz b  ostas 
virzieni bija š di: 

1. Kravu apjoma saglab šana; 
2. Ostas diversifik cija; 
3. Industrializ cijas veicin šana 

Savuk rt, saska  ar Ventspils br vostas p rvaldes att st bas 
programmu 2020.-2023.gadam ostas virziens ir tikai ostas 

att st ba. 

emot v r , ka ostu k  kapit lsabiedr bu galvenais m rķis ir 
pe as g šana, ostu p rvalžu reforma noved s pie ostu p rvalžu 
att st t ja lomas samazin šan s. Rezult t  neb s vienotas 
pils tas un ostas att st bas, jaut jumu risin šan  netiks emtas 
abu pušu – valsts un pašvald bu intereses, netiks realiz ti 
pašvald bai un valstij noz m gi ostas un ražošanas 
infrastrukt ras att st bas projekti, k  ar  osta zaud s 
konkur tsp ju. Valsts un pašvald bu atšķir gu, nekoordin tu 
darb bu d  ciet s investoru piesaiste, kopum  ciet s ostu t ls 
viet j s un plaš kas sabiedr bas, tai skait  investoru, ac s. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

T  viet  pied v jam aizst t ar 
sekojošo: “Ieildzis p rmai u 
process ostas p rvald b , bez 
saska ota jauna sadarb bas 
meh nisma starp pašvald bu un 
valsti.” 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena P-6 SVID anal z  tiks preciz ts drauds un 
izteikts jaun  redakcij  “ r j  finans juma atbalsta intensit tes 
b tisks samazin jums, ja potenci lais finans juma sa m js 
b s kapit lsabiedr ba “Ventas osta””. 

18.7. 112.lpp, V-4: Ilgtsp j ga 
pils tas transporta 
infrastrukt ra un t s 
sasniedzam ba 

SVID anal ze, V J S PUSES: 
• Ventspils br vostas 

p rvaldes p r emšana 
valsts p rvald  

 

Aicin m dz st šo punktu. 
T  viet  pied v jam aizst t ar 
sekojošo: “Ieildzis p rmai u 
process ostas p rvald b , bez 
saska ota jauna sadarb bas 
meh nisma starp pašvald bu un 
valsti.” 

Nav 

ņemts 
vērā 

Saeima 2019.gada 12.decembr  steidzam bas k rt  divos 
las jumos pie ma groz jumus Likum  par ost m, paredzot 
izmai as Ventspils ostas p rvald . P c groz jumu st šan s 
sp k  Ventspils pils ta zaud jusi p rst vniec bu Ventspils ostas 
vald . T d j di Ventspils br vostas p rvalde ir Ministru 
kabineta p rraudz b  esošs publisko ties bu subjekts. Ventspils 
ostas p r emšana valsts p rvald  saskan ar Vald bas r c bas 
pl nu “Deklar cija par Artura Krišj a Kari a vad t  Ministru 
kabineta iecer to darb bu stenošanai”, kas paredz palielin t 
valsts ietekmi l mumu pie emšan  ostu p rvald s un main t 
ostu p rvald bas modeli, tai skait  p rveidojot t s par valsts 
kapit lsabiedr b m. 
Ost s, kur notikušas reformas, t.i. Ventspils ost , ir nov rojams 
kravu apgroz juma kritums, pret ji, kaimi ost s, kur t s nav 
notikušas, kravas apgroz jums ir saglab jis vai pat pieaudzis. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

18.8. 112.lpp, V-4: Ilgtsp j ga 
pils tas transporta 
infrastrukt ra un t s 
sasniedzam ba 

SVID anal ze, V J S PUSES: 
• Ventspils br vostas 

vald  nav Ventspils 
pils tas domes 
p rst vniec bas, kas 
nor da uz br vostas 
valdes pie emto 
l mumu 
neprognoz jam bu 

 

Aicin m dz st šo punktu vai 
vismaz pal gteikumu: “.., kas 
nor da uz br vostas valdes 
pie emto l mumu 
neprognoz jam bu”. T dam 
apgalvojumam nav pamata. 

 

Daļēji 
ņemts 
vērā 

Saeima 2019.gada 12.decembr  steidzam bas k rt  divos 
las jumos pie ma groz jumus Likum  par ost m, paredzot 
izmai as Ventspils ostas p rvald . P c groz jumu st šan s 
sp k  Ventspils pils ta zaud jusi p rst vniec bu Ventspils ostas 
vald . T d j di Ventspils br vostas p rvalde ir Ministru 
kabineta p rraudz b  esošs publisko ties bu subjekts.  
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena V-4 SVID anal z  tiks preciz ta v j  puse un 
izteikta jaun  redakcij  “Ventspils br vostas vald  nav pils tas 
p rst vniec bas, l dz ar to nav p rliec bas, ka br vostas valdes  
l mumi tiks pie emti ventspilnieku interes s”. 

18.9. 112.lpp, V-4: Ilgtsp j ga 
pils tas transporta 
infrastrukt ra un t s 
sasniedzam ba 

SVID anal ze, V J S PUSES: 

Ir 

ņemts 
vērā 

No Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena V-4 SVID anal zes tiks izsl gta v j  puse 
“Ventspils br vostas p rvaldes vad ba steno Ventspils pils tas 
att st bas programmas neatbilstošu politiku”. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

• Ventspils br vostas 
p rvaldes vad ba steno 
Ventspils pils tas 
att st bas programmas 
neatbilstošu politiku 

 

Aicin m dz st šo punktu. 
Š dam apgalvojumam nav 
pamata. 

18.10. 112.lpp, V-4: Ilgtsp j ga 
pils tas transporta 
infrastrukt ra un t s 
sasniedzam ba 

SVID anal ze, V J S PUSES: 
• Ventspils br vostas 

finansi l  st vok a 
pasliktin šan s 
ie mumu 
samazin šanas 
rezult t   

• Komercbankas atturas 

no Ventspils br vostas 
p rvaldes 
p rkredit šanas 

• Nav Ventspils br vostas 
p rvaldes kred tsp ja 

Nav 

ņemts 
vērā 

Kopš 2019.gada decembra ir nov rojams dramatisks kravu 
apgroz juma kritums (ap 40%) Ventspils br vost  un k  
rezult t  samazin jušies ie mumi no ostas maks m. 
2020.gada j nij  iest jas kred tu atmaksas termi š četriem 
Ventspils br vostas p rvaldes kred tiem 8,3 miljonu eiro apm r  
par objektiem, kas jau ir nodoti ekspluat cij . L gumos bija 
atrun ta iesp ja pagarin t kred tu atmaksas termi u par 3 
gadiem, ko Ventspils br vostas p rvalde pl noja izmantot, taču 
daž du apst k u, t.sk. pasaules ekonomisk s situ cijas, tranz ta 
kravu krituma un kop jo tirgus konjunkt ras izmai u, k  ar  
ASV OFAC sankciju izrais to p rmai u procesa d  bankas 
š du iesp ju atteica. Ar  citas bankas atteic s refinans t 
kred tl gumus, paužot viedokli, ka nepieciešams p rliecinošs 
valsts atbalsts Ventspils br vostas agr ko saist bu p r emšanai. 
Min tie aizdevumi izmantoti Ventspils br vostas industri l  
parka jaunu ku b vniec bai, pievedce u ostas teritorijai un 
industri laj m zon m izb vei, ostas kan la krasta 
nostiprin šanai un citiem infrastrukt ras projektiem. K  
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

 

Aicin m dz st šos punktus. 
rezult t  Ministru kabineta 17.06.2020. s d  tika atbalst ti 
groz jumi Ventspils br vostas likum , kas nosaka, ka Finanšu 
ministrs Latvijas Republikas v rd  izsniedz valsts aizdevumu 
br vostas p rvaldei kred tiest žu izsniegto b vniec bas kred tu 
p rkredit šanai un uzs kto b vniec bas projektu kredit šanai. 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena V-4 SVID anal z  tiks preciz ta v j  puse Nav 

Ventspils br vostas p rvaldes kred tsp ja” un izteikta jaun  
redakcij  “Apšaub ma Ventspils br vostas p rvaldes kred ta 
emšanas sp ja”. 

18.11. 113.lpp, V-4: Ilgtsp j ga 
pils tas transporta 
infrastrukt ra un t s 
sasniedzam ba 

SVID anal ze, DRAUDI: 
• Ostas p rvaldes 

sist mas reformas 
valsts l men  – 

p rveidošana par 
komercsabiedr b m  

• Korupcijas riski 

Ventspils ost , nododot 
pašumus 

apsaimniekošan  VAS 
“Ventas osta”  

Daļēji 
ņemts 
vērā 

Saeima 2019.gada 12.decembr  steidzam bas k rt  divos 
las jumos pie ma groz jumus Likum  par ost m, paredzot 
izmai as Ventspils ostas p rvald . P c groz jumu st šan s 
sp k  Ventspils pils ta zaud jusi p rst vniec bu Ventspils ostas 
vald . T d j di Ventspils br vostas p rvalde ir Ministru 
kabineta p rraudz b  esošs publisko ties bu subjekts. Ventspils 
ostas p r emšana valsts p rvald  saskan ar Vald bas r c bas 
pl nu “Deklar cija par Artura Krišj a Kari a vad t  Ministru 
kabineta iecer to darb bu stenošanai”, kas paredz palielin t 
valsts ietekmi l mumu pie emšan  ostu p rvald s un main t 
ostu p rvald bas modeli, tai skait  p rveidojot t s par valsts 
kapit lsabiedr b m. emot v r , ka ostu k  kapit lsabiedr bu 
galvenais m rķis ir pe as g šana, ostu p rvalžu reforma 
noved s pie ostu p rvalžu att st t ja lomas samazin šan s. 
Rezult t  neb s vienotas pils tas un ostas att st bas, jaut jumu 
risin šan  netiks emtas abu pušu – valsts un pašvald bu 
intereses, netiks realiz ti pašvald bai un valstij noz m gi ostas 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

• Publisk s 
infrastrukt ras 
privatiz cija  

• Komercbanku 

sadarb bas 
p rtraukšana ar 
Ventspils br vostas 
p rvaldi  

• Ventspils ostas 

konkur tsp jas 
samazin šana, 
palielinot ostas maksu 

 

Aicin m dz st šos punktus. 

un ražošanas infrastrukt ras att st bas projekti, k  ar  osta 
zaud s konkur tsp ju. Valsts un pašvald bu atšķir gu, 
nekoordin tu darb bu d  ciet s investoru piesaiste, kopum  
ciet s ostu t ls viet j s un plaš kas sabiedr bas, tai skait  
investoru, ac s. 
Kopš 2019.gada decembra ir nov rojams dramatisks kravu 
apgroz juma kritums (ap 40%) Ventspils br vost  un k  
rezult t  samazin jušies ie mumi no ostas maks m. 
No Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena V-4 SVID anal zes tiks izsl gta v j  puse 
“Komercbanku sadarb bas p rtraukšana ar Ventspils br vostas 
p rvaldi”, bet tiks papildin ta ar draudu “Pils tas pašuma 
izmantošana komercdarb bas pe as ieg šanai un ieguld šanai 
cit s administrat vaj s teritorij s”. 

18.12. 113.lpp, V-4: Ilgtsp j ga 
pils tas transporta 
infrastrukt ra un t s 
sasniedzam ba 

SVID anal ze, DRAUDI: 
• Finans juma tr kums 

Ventspils br vostai 
esoš s infrastrukt ras 
pietiekamai uztur šanai 

 

Ir 

ņemts 
vērā 

No Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena V-4 SVID anal zes tiks izsl gts drauds 
“Finans juma tr kums Ventspils br vostai esoš s 
infrastrukt ras pietiekamai uztur šanai”. 



213 

 

Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Aicin m dz st šo punktu. 
Š dam apgalvojumam nav 
pamata. 

18.13. 113.lpp, V-4: Ilgtsp j ga 
pils tas transporta 
infrastrukt ra un t s 
sasniedzam ba 

SVID anal ze, DRAUDI: 
• Atbalsta intensit tes 

samazin jums no 85% 
uz 35% ES 

strukt rfondu un KF 
projektiem, ja projektus 

stenos 
kapit lsabiedr ba 
“Ventas osta” 

 

Aicin m dz st šo punktu. T  
viet  pied v jam aizst t ar 
sekojošo: “Ieildzis p rmai u 
process ostas p rvald b , bez 
saska ota jauna sadarb bas 
meh nisma starp pašvald bu un 
valsti.” 

Nav 

ņemts 
vērā 

Atbilstoši ES fondu nosac jumiem ES fondu atbalsta intensit te 
atšķiras no finans juma sa m ja. Ja osta ir publiski atvasin ta 
juridiska persona, tad ES fondu atbalsta intensit ti var piem rot 
l dz 85%. Savuk rt, ja ES fondu finans juma sa m js ir 
komersants, turkl t lielais komersants (osta tiek uzskat ta par 
lielo komersantu), tad atbalsta intensit te nedr kst p rsniegt 
35%. Šos principus regul  ne tikai ES fondu nosac jumi, bet ar  
valsts atbalsta nosac jumi. 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena V-4 SVID anal z  tiks preciz ts drauds un 
izteikts jaun  redakcij  “ r j  finans juma atbalsta intensit tes 
b tisks samazin jums, ja potenci lais finans juma sa m js 
b s kapit lsabiedr ba “Ventas osta””. 

18.14. 124.lpp, V-7: Augsta vides 

kvalit te 

SVID anal ze, V J S PUSES: 

Daļēji 
ņemts 
vērā 

Vides kvalit tes monitorings ir ne tikai vides st vok a 
nov rošana, bet ar  kontroles, anal zes un prognoz šanas 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

• VBP nav gaisa 

kvalit tes monitoringa 
sist ma 

 

Aicin m šo punktu dz st. Š ds 

apgalvojums neatbilst 

paties bai. 

sist ma, kuras rezult ti ir j izmanto prevent vo un operat vo 
darb bu veikšanai vides st vok a uzlabošanai. 
2019.gad  Ventspils br vostas p rvalde uzst d jusi 3 putek u – 

PM da i u monitoringa stacijas Ventas upes kreisaj  krast  ar 
m rķi kontrol t beramkravu p rkraušanas ietekmi uz pils tas 
gaisa kvalit ti. Ventas upes labaj  krast  t das stacijas netika 
uzst d tas, kaut P rventas iedz vot ji regul ri inform  par 
atsevišķu termin u darb bas negat vo ietekmi. Dati no min t m 
monitoringa stacij m – putek u koncentr cijas m r jumu 
rezult ti nav publiski pieejami, tos sav  darb  l mumu 
pie emšanai neizmanto valsts atbild gie dienesti, t pat nav 
inform cijas par to, vai un k  šie dati tiek analiz ti. Šo putek u 
monitoringa staciju inform cija ir paši b tiska apst k os, kad 
Valsts vides dienests pl no p rtraukt t  pašum  esoš s putek u 
monitoringa stacijas J a iel  17 darb bu (dati pieejami 
www.vvd.gov.lv). 

Nav nosl gts tr spus jais l gums starp Ventspils br vostas 
p rvaldi, VSIA  “Latvijas vides, eolo ijas un meteorolo ijas 
centrs” (LV MC) un Ventspils pils tas domi par gaisa 
monitoringa staciju (stacijas J ras iel  32, kas pieder Ventspils 
br vostas p rvaldei un P rventas stacijas, kas pieder LV MC) 
datu apmai u. Šo monitoringa staciju datus apkopo un analiz  
LV MC savos ikgad jos P rskatos par gaisa kvalit ti Latvij . 
L dz ar to gaisa kvalit tes monitorings tiek veikts nepiln  
apm r . 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena V-7 SVID anal ze tiks preciz ta v j  puse un 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

izteikta jaun  redakcij  “VBP gaisa kvalit tes monitorings tiek 
veikts nepiln  apjom ”. 

18.15. 124.lpp, V-7: Augsta vides 

kvalit te 

SVID anal ze, DRAUDI: 

• VBP atsak s ieviest 
gaisa kvalit tes 
monitoringa sist mu 

 

Aicin m dz st šo punktu. 
Š dam apgalvojumam nav 
pamata. 

Daļēji 
ņemts 
vērā 

Vides kvalit tes monitorings ir ne tikai vides st vok a 
nov rošana, bet ar  kontroles, anal zes un prognoz šanas 
sist ma, kuras rezult ti ir j izmanto prevent vo un operat vo 
darb bu veikšanai vides st vok a uzlabošanai. 
2019.gad  Ventspils br vostas p rvalde uzst d jusi 3 putek u – 

PM da i u monitoringa stacijas Ventas upes kreisaj  krast  ar 
m rķi kontrol t beramkravu p rkraušanas ietekmi uz pils tas 
gaisa kvalit ti. Ventas upes labaj  krast  t das stacijas netika 
uzst d tas, kaut P rventas iedz vot ji regul ri inform  par 
atsevišķu termin u darb bas negat vo ietekmi. Dati no min t m 
monitoringa stacij m – putek u koncentr cijas m r jumu 
rezult ti nav publiski pieejami, tos sav  darb  l mumu 
pie emšanai neizmanto valsts atbild gie dienesti, t pat nav 
inform cijas par to, vai un k  šie dati tiek analiz ti. Šo putek u 
monitoringa staciju inform cija ir paši b tiska apst k os, kad 
Valsts vides dienests pl no p rtraukt t  pašum  esoš s putek u 
monitoringa stacijas J a iel  17 darb bu (dati pieejami 
www.vvd.gov.lv). 

Nav nosl gts tr spus jais l gums starp Ventspils br vostas 
p rvaldi, VSIA  “Latvijas vides, eolo ijas un meteorolo ijas 
centrs” ( LV MC)  un Ventspils pils tas domi par gaisa 
monitoringa staciju (stacijas J ras iel  32, kas pieder Ventspils 
br vostas p rvaldei un P rventas stacijas, kas pieder LV MC) 
datu apmai u. Šo monitoringa staciju datus apkopo un analiz  
LV MC savos ikgad jos P rskatos par gaisa kvalit ti Latvij . 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

L dz ar to gaisa kvalit tes monitorings tiek veikts nepiln  
apm r . 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena V-7 SVID anal ze tiks preciz ts drauds un 
izteikts jaun  redakcij  “VBP gaisa kvalit tes monitorings tiek 
veikts nepiln  apjom ”. 

19. Kurzemes plānošanas 
reģions 

XXX XXX XXX 

19.1. Izstr d t  AP 1.redakcija nav 
pretrun  ar sp k  esošajiem 
Kurzemes pl nošanas re iona 
att st bas pl nošanas 
dokumentiem, tom r t s 
izstr d  nav iev rota Att st bas 
pl nošanas sist mas likuma 
9.panta ceturtaj  da  noteikt  
att st bas pl nošanas 
dokumentu hierarhija un 

Teritorijas att st bas 
pl nošanas likuma 22.pant  
noteikt s pras bas viet j s 
pašvald bas att st bas 
programmai. 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

Ievads tiks papildin ts ar š du inform ciju: 
• izstr d jot Ventspils AP2027, tiek emta v r  

Kurzemes pl nošanas re iona Ilgtsp j gas att st bas 
strat ija 2015.-2030.gadam, Ventspils novada 

ilgtsp j gas att st bas strat ija 2030, Ventspils novada 
att st bas programma 2020.-2026.gadam. 

• Ventspils AP2027 izstr de uzs kta ar Ventspils pils tas 
domes 2017.gada 19.oktobra l mumu Nr.163 “Par 
Ventspils pils tas ilgtsp j gas att st bas strat ijas l dz 
2030.gadam aktualiz ciju, Ventspils pils tas att st bas 
programmas 2014.-2020.gadam aktualiz ciju un 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-
2028.gadam izstr di”. (…). Datos balst ta Ventspils 
pils tas SVID anal ze, Ventspils pils tas sal dzin jums 
ar trim l dz ga lieluma un amb ciju l me a pils t m 
Eiropas Savien bas valst s un ekspertu viedoklis par 
pils tas att st bas virzieniem izskat tas tematisk s darba 
grupas “Ekonomika”, “Sabiedr ba” un “Pils tvide” 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

2019.gada 7.mart , k  ar  Vad bas grupas s d s 
2019.gada 2.apr l  un 2019.gada 3.decembr . Vad bas 
grupas s des notika ar  2017.gada 9.novembr , 
2018.gada 13.august , 2019.gada 9.janv r , 2020. gada 
14. septembr , 2020. gada 22. septembr , 2020. gada 28. 

septembr , 2020. gada 12. oktobr , 2020. gada 13. 
oktobr  un 2020. gada 22. oktobr . Att st bas 
programmas izstr des laik  tika veikta Ventspils pils tas 
iedz vot ju aptauja. 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

gala versija tiks papildin ta ar inform ciju par publisko 
apspriešanu un t s rezult tiem. 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

p d j  lap  tiks nor d ts pas t t js - Ventspils pils tas dome un 
izpild t js - PERSONU APVIEN BA “SIA “CIVITTA 
LATVIJA”, CIVITTA STRATEGY & CONSULTING S.A. 
UN SIA “EMERGING SOLUTIONS””. 

19.2. AP 1.redakcijas izstr d  nav 
iev rotas Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr. 628 “Noteikumi 
par pašvald bu teritorijas 
att st bas pl nošanas 
dokumentiem” pras bas 
att st bas programmu saturam 
un izstr des k rt bai, k  ar  
da ji nav emti v r  Vides 

Ir 

ņemts 
vērā 

Izstr d jot Ventspils pils tas att st bas programma 2021.-
2027.gadam ir iev rotas Ministru kabineta 2014.gada 
14.oktobra noteikumu Nr.628 pras bas saturam un izstr des 

k rt bai, k  ar  VARAM metodiskie ieteikumi, kuriem ir 
rekomend jošs raksturs. 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam  

Ievad  (8.-9.lp.) ir nor d ts, ka Ventspils AP2027 izstr des 
ietvaros tika veikta Ventspils pils tas SVID anal ze, emot v r  
iepriekš j  Ventspils AP2020 noteiktos rezultat vos r d t jus 
katr  no pils tas strat iskajiem m rķiem – Ekonomika, 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

aizsardz bas un re ion l s 
att st bas ministrijas 2019.gada 
7.janv ra “Metodiskie 
ieteikumi att st bas programmu 
izstr dei viet j  un re ion l  
l men ”, paši par att st bas 
programmas izstr des procesu 
un pl nošanas re iona iesaisti 
taj . 

Sabiedr ba un Pils tvide. Balstoties uz SVID anal zes 
rezult tiem un secin jumiem, tiek izvirz tas pils tas vid ja 
termi a att st bas priorit tes, r c bas virzieni un uzdevumi. 
Anal z  tika izmantoti dati no iepriekš jiem pl nošanas 
dokumentiem un pieejamie statistikas dati, t.sk. p rskati par 
Ventspils pils tas att st bas programmas 2014.-2020.gadam 

stenošanu 2014.-2019.gad .  
Att st bas programmas sada  “Pils tas pamatdati un statuss 
valst ” tiek iek auts ss pašreiz j s situ cijas anal zes 
kopsavilkums. Papildus katram Ventspils AP2027 r c bas 
virzienam ir pievienota SVID anal ze. Tas atbilst VARAM 
2019.gada 7.janv ra “Metodiskie ieteikumi att st bas 
programmu izstr dei viet j  un re ion l  l men ” ieteikumiem. 
Att st bas programmas 5.sada  “Uzraudz bas un nov rt šanas 
sist ma” ir nor d ts, ka uzraudz bas un nov rt šanas sist mas 
pamat  ir rezultat vie r d t ji. Uzraudz bas sist mas rezultat vie 
r d t ji p c satura klasific jami tr s grup s: 
• Ar virsm rķi un m rķiem saist tie r d t ji – m rķu jeb 

ietekmes (impact) r d t ji; 
• Ar r c bas virzieniem saist tie r d t ji – rezult tu 

(outcome) r d t ji; 
• Ar paveiktajiem pas kumiem saist tie r d t ji – izn kuma 

(output) r d t ji. 
Rezultat vo r d t ju klasifik cija saskan ar VARAM 2019.gada 
7.janv ra dokumenta “Metodiskie ieteikumi att st bas 
programmu izstr dei re ion l  un viet j  l men ” pied v tiem 
uzraudz bas sist mas elementiem (59.-60.lp.). 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

Ievads tiks papildin t ar inform ciju “P rskati par Ventspils 
pils tas att st bas programmas 2014.-2020.gadam stenošanu, 
kas veido Ventspils AP2027 esoš s situ cijas anal zi, 

sadal jum  pa gadiem ir publiski pieejami Ventspils pils tas 
m jas lap  www.ventspils.lv sada  “P rvalde – Publiskie 

dokumenti”.” 

19.3. Kurzemes pl nošanas re iona 
p rst vji nav tikuši iek auti AP 
izstr des Vad bas grupas 
sast v , nav aicin ti piedal ties 
tematiskaj s darba grup s un 
AP izstr d ta bez sasaistes ar 
Re iona att st bas pl nošanas 
dokumentiem. 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 

“Noteikumi par pašvald bu teritorijas att st bas pl nošanas 
dokumentiem” 4.sada  “Instit ciju sadarb ba pl nošanas 
dokumentu izstr d ” ir noteiktas ties bas pl nošanas re ioniem 
pieteikties pašvald bas att st bas programmas izstr d . 
Inform cija, t. sk. Ventspils pils tas domes l mums par 
Att st bas programmas izstr des uzs kšanu ir pieejama 
Teritorijas att st bas pl nošanas inform cijas sist m  (TAPIS). 
Valsts un pašvald bas instit cijas piedal s Att st bas 
programmas izstr d , konsult jot un sniedzot inform ciju par to 
kompetenc  esošajiem jaut jumiem. 
Att st bas programma ir izstr d ta, emot v r  tai skait  KPR 
att st bas pl nošanas dokumentus. Tas saskan ar KPR atzinum  
nor d to - izstr d ta AP 1.redakcija nav pretrun  ar sp k  
esošajiem KPR att st bas pl nošanas dokumentiem (…). 
Ventspils pils tas dome 2021.gada 25.mart  aicin ja Kurzemes 
pl nošanas re ionu dele t vienu p rst vi dal bai Ventspils 
valstspils tas un Ventspils novada pašvald bu kop go 
ilgtsp j gu att st bas strat ijas l dz 2030.gadam un att st bas 
programmas 2021.-2027.gadam izstr d . 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

Ventspils pilsētas pašvaldības strukt rvienību priekšlikumi 
20. PSIA “ DEKA” 

 

XXX XXX XXX 

20.1. Preciz t Programmas tekstu 
(130.lp.) sakar  ar to, ka 
dokumenti, kas attiecas uz 

denssaimniec bu, ir 
apstiprin ti ar LR VARAM 
20.11.2020 r kojumu Nr.1-

2/144 un izteikt rindkopu š d  
redakcij : 
• 2020. gad  pl nots 

apstiprin t politikas 
pl nošanas dokumentus 
“M jok u pieejam bas 
pamatnost dnes 2021.-
2027. gadam”, “Digit l s 
transform cijas 
pamatnost dnes 2021.-
2027. gadam”, “Vides 
politikas pamatnost dnes 

2021.-2027. gadam” un 
“Valsts p rvaldes 
att st bas pamatnost dnes 
2021.-2027. gadam”, k  
ar  “ ku atjaunošanas 
ilgtermi a strat ija (l dz 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programm  2021.-2027.gadam tiks 

preciz ta r c bas virziena V-8 “Augstas kvalit tes komun lie 
pakalpojumi” inform cija par pl nošanas dokumentiem. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

2050. gadam)”, bet jau ir 
apstiprin ti “Notek de u 
apsaimniekošanas 
invest ciju pl ns 2021.-
2027. gadam” un 
“ densapg des 
invest ciju pl ns 2021.-
2027. gadam”. 

20.2. Veikt tehniska rakstura 

preciz jumus Programmas 
R c bas pl n , saska  ar 
v stules 1.pielikumu. 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

R c bas pl n  tiks preciz ti pas kumu V-8-5-1, V-8-5-2, V-8-5-

6, V-8-5-7 nosaukumi, izpildes periodi un izn kuma r d t ji. 

20.3. Veikt tehniska rakstura 

preciz jumus Programmas 
Invest ciju pl n  no 2021.-
2027.gadam saska  ar 
v stules 2.pielikumu. 

Ir 

ņemts 
vērā 

No Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

Invest ciju pl na tiks izsl gta 30.projekta ideja, preciz ta 
55.projekta idejas atsauce uz R c bas pl na pas kuma kodu un 
pl notie darb bas rezult ti, preciz ta 62.projekta idejas atsauce 
uz R c bas pl na pas kuma kodu un pl notie darb bas rezult ti. 

21. PI “Ventspils pilsētas 
Izglītības pārvalde” 

XXX XXX XXX 

21.1. 80.lpp, r c bas virziens L-2: 

IEDZ VOT JU GRUPU, 
PAŠI JAUNATNES 

PAŠINICIAT VAS 
ATBALSTS  

SVID anal ze, DRAUDI: 
• Iedz vot ju pasivit tes 

l me a pieaugums 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena L-2 SVID anal z  tiks redakcion li preciz ts 
drauds. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

attiec b  gan uz 

pas kumu 
apmekl šanu 

 

Aicin m redakcion li preciz t 
šo punktu un izteikt š d  
redakcij : 
Iedz vot ju pasivit tes l me a 
pieaugums attiec b  uz 
pas kumu apmekl šanu 

21.2. 81.lpp, r c bas virziens L-2: 

IEDZ VOT JU GRUPU, 
PAŠI JAUNATNES 

PAŠINICIAT VAS 
ATBALSTS  

UZDEVUMI: 

• L-2-4: Atbalst t un 
iesaist t Ventspils 
pils tas skolu skol nu 
pašp rvaldes 

Aicin m izteikt uzdevumu L-

2-4 š d  redakcij : 
L-2-4 Atbalst t un iesaist t 
Ventspils pils tas skolu 
skol nu pašp rvalžu dal bu 
pils tas sabiedriskaj  dz v  

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programm  2021.-2027.gadam tiks 

redakcion li preciz ts uzdevuma L-2-4 nosaukums.  
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

21.3. L dzam R c bas pl n  preciz t 
P-2-4-5 pas kumu “Izgl t bas 
m c bu priekšmeta “Sports” 
materi li tehnisk s vides 
pilnveidošana” un izteikt š d  
redakcij : 
P-2-4-5 M c bu priekšmeta 
“Sports” materi li tehnisk s 
vides pilnveidošana. 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

R c bas pl n  tiks preciz ts pas kuma P-2-4-5 nosaukums. 

21.4. L dzam R c bas pl n  preciz t 
P-2-4-6 pas kumu “Visp r j s 
izgl t bas iest žu t kla 
piel gošana kompetenču 
izgl t bas satura un izgl t bas 
iesp ju konkur tsp jas 
nodrošin šanai” un izteikt š d  
redakcij : 
P-2-4-6 Visp r j s izgl t bas 
iest žu t kla piel gošana 
konkur tsp jas nodrošin šanai 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

R c bas pl n  tiks preciz ts pas kuma P-2-4-6 nosaukums. 

22. Ventspils pilsētas 
domes Ekonomikas 

nodaļa 

XXX XXX XXX 

22.1. L dzam Ventspils AP2027 
r c bas virziena P-1 “TIRGUS 
PIEPRAS JUMAM 
ATBILSTOŠS 
PROFESION L S, 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena P-1 SVID anal ze tiks papildin ta ar iesp ju 
“Iesp jams ES strukt rfondu, valsts budžeta un citu finanšu 
instrumentu finans jums digit l s transform cijas aktivit t m”. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

AUGST K S UN 
M ŽIZGL T BAS 
PIED V JUMS, ZIN TNES 
UN P TNIEC BAS 
ATT ST BA” SVID anal zi 
papildin t ar š du iesp ju: 

• Iesp jams ES 
strukt rfondu, valsts 
budžeta un citu finanšu 
instrumentu 

finans jums digit l s 
transform cijas 
aktivit t m 

22.2. L dzam Ventspils AP2027 
r c bas virziena P-5 “IKT 
NOZARES ATT ST BA” 
SVID anal zi papildin t ar š du 
iesp ju: 

• Iesp jams ES 
strukt rfondu, valsts 
budžeta un citu finanšu 
instrumentu 

finans jums digit l s 
transform cijas 
aktivit t m 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena P-5 SVID anal ze tiks papildin ta ar iesp ju 
“Iesp jams ES strukt rfondu, valsts budžeta un citu finanšu 
instrumentu finans jums digit l s transform cijas aktivit t m”. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

22.3. L dzam Ventspils AP2027 
r c bas virziena L-1 

“SABIEDR BAI TUVA UN 
MODERNA PILS TAS 
P RVALDE” SVID anal zi 
papildin t ar š du iesp ju: 

• Iesp jams ES 
strukt rfondu, valsts 
budžeta un citu finanšu 
instrumentu 

finans jums digit l s 
transform cijas 
aktivit t m 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena L-1 SVID anal ze tiks papildin ta ar iesp ju 
“Iesp jams ES strukt rfondu, valsts budžeta un citu finanšu 
instrumentu finans jums digit l s transform cijas aktivit t m”. 

22.4. L dzam Ventspils AP2027 
R c bas pl n  preciz t 
pas kuma V-6-1-2 

nosaukumu: 

Atkritumu dal tas sav kšanas 
sist mas izveide un 
pilnveidošana, tostarp 
nodrošinot šķiroto atkritumu 
sav kšanas laukumu un  
atkritumu dal t s sav kšanas 
punktu darb bu, infrastrukt ras 
uztur šanu un att st bu, t.sk. 
iek aušanos valst  izveidotaj  
iepakojuma depoz ta sist m  

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

R c bas pl n  tiks redakcion li preciz ts pas kuma V-6-1-2 

nosaukums. 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma  
iesniedz js 

Iesniegt  iebilduma/ 
priekšlikuma b t ba 

emts 
v r / 
nav 

emts 
v r  

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

ir/nav emts v r  

1. 2. 3. 4. 5. 

un biolo isko un tekstila 
atkritumu dal tas v kšanas 
sist mas izveide 

22.5. L dzam Ventspils AP2027 

r c bas virziena L-1 

SABIEDR BAI TUVA UN 
MODERNA PILS TAS 
P RVALDE SVID anal zi 
papildin t ar š du iesp ju: 

• Iesaist t iedz vot jus 
pils tas teritorijas 
att st bas jaut jumu 
izlemšan , izmantojot 
pašvald bas l dzdal bas 
budžetu 

Ir 

ņemts 
vērā 

Ventspils pils tas att st bas programmas 2021.-2027.gadam 

r c bas virziena L-1 SVID anal ze tiks papildin ta ar iesp ju 
“Iesaist t iedz vot jus pils tas teritorijas att st bas jaut jumu 
izlemšan , izmantojot pašvald bas l dzdal bas budžetu”. 

 

Ar pu liskās apsprieša as sa āks ju protokolie  ar iepazīties TAPIS sistē ā šīs progra as pieliku os. 

 

 

 

 



ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 1. REDAKCIJAS PILNVEIDOŠANA VIDES 
PĀRSKATA IZSTRĀDES GAITĀ 

Ņe ot ērā Vides pārraudzī as alsts biroja 2021. gada 6. aprīļa lē u u Nr. 4- /  par stratēģiskā 
ietek es uz idi turp āk – SIVN  o ērtēju a pro edūras pie ēroša u, . gada 20. Maijā, pē  
Ve tspils AP  .redak ijas pu liskās apsprieša as oslēgša as, tika uzsākta Ve tspils AP  Vides 

pārskata turp āk – Vides pārskats  izstrāde. 

Vides pārskatu sagata oja SIA „Esto ia , Lat ia  & Lithua ia  E iro e t  saskaņā ar liku u „Par 
ietek es uz idi o ērtēju u  u  Mi istru ka i eta . gada . Marta oteiku ie  Nr.  Kārtī a, 
kādā ei a s ietek es uz idi stratēģiskais o ērtēju s . 

Ņe ot ērā Ve tspils AP  ērķus u  teritoriju, kura arētu tikt ietek ēta, pa atojoties uz SIA 
„Esto ia , Lat ia  & Lithua ia  E iro e t  ekspertu ieteiku ie  attīstī as plā oša as doku e ta 
iespēja ās ietek es uz idi azi āša ai u  iespēja ās alter atī as, ir eikti grozīju i u  papildi āju i 
Ve tspils AP  .redak ijā. 

 

SIA „Esto ia , Lat ia  & Lithua ia  E iro e t  .gada . o e rī Vides pārraudzī as alsts irojā 
ir iesniegusi Ventspils AP  stratēģiskā ietek es uz idi o ērtēju a ides pārskata projektu. 

Paš aldī a .gada .de e rī ir saņē usi Vides pārraudzī as alsts iroja atzi u u Nr. - /  Par 
Ve tspils pilsētas attīstī as progra as .- .gada  Vides pārskatu  skatīt Pieliku u Nr. . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve tspils pilsētas attīstī as progra a .-2027.gadam 

Pasūtītājs: Ve tspils alstspilsētas paš aldī a 
iepr. Ve tspils pilsētas do e  

At ildīgais par Ve tspils AP  izstrādi: 
Ventspils alstspilsētas paš aldī as iestādes 
Ve tspils do es ad i istrā ija  Ekonomikas 

un iepirkumu odaļas adītājs Austris 
Galindoms 

Ko takti: Jūras iela , Ve tspils, LV-3601, 

Tālr.  

dome@ventspils.lv 

www.ventspils.lv  

 

Izstrādātājs: PERSONU APVIENĪBA SIA 
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Pielikums Nr.1

Ve tspils pilsētas attīstī as progra as .- .gada  Rī ī as plā s 
Prioritāte  - Pras es: Iedzīvotāji sas iedz savus ērķus u  iegūst la klājī u 11.01.2022.

Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-1-1
IKT pārk alifikā ijas progra u iz eidoša a 
pieaugušajie 2021.-2027. Izglītī as pār alde VDC; VeA; VT; VATP; 

Ve tspils i liotēka
VB; PB; ES 

fi a sēju s
Izveidotas IKT pārkvalifikā ijas progra as at ilstoši 
dar a tirgus vajadzī ā

P-1-1-2

VeA u  VT IKT izglītī as progra u satura 
tu i āša a dar a tirgus ajadzī ā , progra as 

eidojot praktiskākas dar a idē alstītas , 
at ilstošākas plašākai il ēku grupai

Pastā īgi VeA; VT
Eko o ikas odaļa; 
VDC; VATP

VB; ES 

fi a sēju s
Dar a tirgū pieprasītu praktisko ie aņu iekļauša a VeA 
u  VT IKT studiju progra ās

P-1-1-3
IKT āzētas platfor as iz eide digitālās eko o ikas 
stipri āša ai

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

fi a sēju s Izveidota IKT āzēta platfor a

P-1-1-4

At alsta s iegša a iedzī otājie  oder o 
teh oloģiju izglītī as u  i ter eta resursu lietoša ā 
VDC u  Ve tspils i liotēkas RMC

2021.-2027. VDC
Ve tspils i liotēkas 
RMC

PB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

At alsta pieeja ī a oder o teh oloģiju izglītī as u  
i ter eta resursu lietoša ā

P-1-2-1
Zi āt iskā u  akadē iskā perso āla profesio ālā 
izaugsme

Pastā īgi VeA -

VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Pas iedzēju u  stude tu piedalīša ās zi āt isko 
pētīju u u  zi āt isko dar u izstrādē

P-1-2-2 Jau ā doktora tūras odeļa ie ieša a 2021.-2026. VeA -
VB; ES 

fi a sēju s Ieviests jau s doktora tūras odelis

P-1-2-3

Kopīgu studiju progra u eidoša a u  esošo VeA 
progra u pil eidoša a sadar ī ā ar itā  
augstākās izglītī as iestādē  Lat ijā u  ār alstīs 
at ilstoši Ve tspils u  Lat ijas tautsai ie ī as 
eko o iskajai spe ializā ijai u  dar a tirgus 
pieprasīju a , ār alstu do ētāju piesaiste

Pastā īgi VeA
Eko o ikas odaļa; 
VATP

VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Sadar ī ā ar itā  augstskolā  veidotu u  pil veidotu 
studiju progra u piedāvāju s, kas at ilst Ve tspils 
u  Latvijas dar a tirgus pieprasīju a . Ņe ot vērā ES 
Audiovizuālo ediju pakalpoju u direktīvu, kas paredz 
audiovizuālā ateriāla pieeja ī u dalī valstu valodās, 
kā arī pakāpe iski odroši āt pieeja ī u perso ā  ar 
redzes vai dzirdes trau ēju ie , tulkoša as 
progra ās paredzēts iekļaut studiju kursus 
adiovizuālo tulkoša as pras ju attīstīša ai. Tas 
a solve tie  s iegs u ikālas u  pieprasītas pras es 
ga  Latvijas, ga  ES dar a tirgū. Tā kā audiovizuālā 
tulkoša a paredz spe ifisku teh oloģiju ko pete i, to 
palīdzēs odroši āt SSJ projektā piesaistītie 
viesprofesori. Ņe ot vērā sadar ī as līgu u ar Latvijas 
U iversitāti, plā ots stipri āt sadar ī u ar LU 
Mate ātikas u  i for ātikas i stitūta Mākslīgā 
i telekta la oratoriju ar ērķi veikt i ovatīvas iz aiņas 
profesio ālajā akalaura progra ā Tulkoša a  u  
uzla ot tā saturu, iekļaujot ašī ā īša ās u  

ākslīgā i telekta risi āju us.

P- : Tirgus pieprasīju a  at ilstošs profesio ālās, augstākās u  ūžizglītī as piedāvāju s, zi āt es u  pēt ie ī as attīstī a

Turpi āt attīstīt pilsētas 
ekonomisko profilu IKT 

ozarē, ērķtie īgi attīstot 
ar to saistītās izglītī as 

iespējas at ilstoši dar a 
tirgus ajadzī ā

P-1-1

P-1-2 Sek ēt VeA, kā 
starptautiski atzīta Baltijas 

jūras lī eņa augstākās 
izglītī as u  zi āt es 

e tra, attīstī u

Prioritāte  - Pras es 1. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-2-4 Studiju pro esa odroši āša a ār alstu stude tie Pastā īgi VeA VNĪ VB; ES 

fi a sēju s
Piesaistīti ārvalstu stude ti, t.sk. dažādu ES o ilitātes 
programmu ietvaros

P-1-2-5
At ilstošas studiju i frastruktūras u  

ateriālteh iskās āzes odroši āša a Pastā īgi VeA VATP
VB; ES 

fi a sēju s

Ieviestas jau as ā ī u for as u  oder izētas VeA 
telpas, t.sk. auditorijas, la oratorijas, i liotēka, 
die eseta vies ī a u. .

P-1-2-6
Ve tspils Starptautiskā Radioastro o ijas e tra 
talākā attīstī a, i frastruktūras oder izēša a

2021.-2027. VeA -

VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Moder izēta VSRC i frastruktūra

P-1-2-7

At ilstoši VeA studiju irzie ie  - sadar ī a ar 
Ve tspils uzņē u ie , Lat ijas ozaru aso iā ijā  
u  e alstiskā  orga izā ijā , lai odroši ātu 
prakses vietas VeA studentiem un sagatavotu 

ietēja  dar a tirgu  epie ieša os spe iālistus

Pastā īgi VeA Eko o ikas odaļa
VB; PB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Sagatavoti vietējā dar a tirgū odar i ā i spe iālisti

P-1-2-8

Zi āt iskā u  akadē iskā perso āla iesaistīša ās 
starptautiskajos zi āt iskajos projektos, augstākās 
izglītī as projektu ko sor ijos, stude tu u  
pas iedzēju o ilitātes ei i āša ā

Pastā īgi VeA -
VB; ES 

fi a sēju s
VeA piedalīša ās starptautiskos zi āt iskos projektos, 
augstākās izglītī as projektu ko sor ijos

P-1-2-9

Aktī a VeA a sol e tu iesaistīša a augstskolas 
dar ī ā, popularizēša ā, ārketi ga u  itās 
akti itātēs, t.sk. tradī iju eidoša ā odroši āša ā

Pastā īgi VeA -
VB; ES 

fi a sēju s
VeA a solve ti iesaistīti augstskolas dar ī ā, 
popularizēša ā, ārketi ga u  itās aktivitātēs

P-1-3-1

VT i frastruktūras attīstī a u  ateriālteh iskās 
āzes pil eidoša a, tai skaitā lai odroši ātu 
ā ī u līdzekļu u  aprīkoju a at ilstī u STEM 

ajadzī ā

2021.-2027. VT -
VB; ES 

fi a sēju s
Moder izēta VT i frastruktūra u  ateriālteh iskā 

āze

P-1-3-2 Die esta ies ī as kapa itātes paaugsti āša a 2021.-2027. VT -
VB; ES 

fi a sēju s Paaugsti āta die esta vies ī as kapa itāte

P-1-3-3
Mā ī u satura u  pro esa digitalizā ija, e- ā ī u 
ie ieša a 2021.-2027. VT -

VB; ES 

fi a sēju s
IT risi āju i ā ī u satura  u  pro esa , ieviestas e-

ā ī as

P-1-3-4

Sadar ī a ar Ve tspils uzņē u ie , Lat ijas ozaru 
aso iā ijā  u  e alstiskajā  orga izā ijā , lai 

odroši ātu VT stude tus ar prakses ietā  u  
pil eidotu piedā ātās izglītī as progra as 
at ilstoši ietēja  dar a tirgu

Pastā īgi VT Eko o ikas odaļa
VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Sagatavoti vietējā dar a tirgū odar i ā i spe iālisti

P-1-3

Nostipri āt VT kā 
a io ālā ēroga adošo 
profesio ālās izglītī as 
kompetences centru, 

odroši ot ūsdie u u  
dar a tirgus prasī ā  
at ilstošus ā ī u u  

sadzī es apstākļus, kā arī 
stipri ātu audzēkņu 

i o ā ijas, teh oloģiju u  
radošu a pras ju 

attīstī u u  odroši ātu 
izglītoja o e trētu pieeju 

at ilstoši ozaru 
ajadzī ā

P-1-2 Sek ēt VeA, kā 
starptautiski atzīta Baltijas 

jūras lī eņa augstākās 
izglītī as u  zi āt es 

e tra, attīstī u

Prioritāte  - Pras es 2. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-1-4-1
Pedagogu kapa itātes u  profesio ālās k alifikā ijas 
paaugsti āša a pieaugušo izglītī ā Pastā īgi Izglītī as pār alde VDC; VeA; VT; VMV

VB; PB; ES 

fi a sēju s
Paaugsti āta pedagogu kapa itāte u  kvalifikā ija 
pieaugušo izglītī ā

P-1-4-2
Mūžizglītī as iestāžu i frastruktūras pil eidoša a 
u  aprīkoju a iegāde 2021.-2027. Izglītī as pār alde VDC; VeA; VT; VMV

PB; VB; ES 

fi a sēju s Pil veidota ūžizglītī as iestāžu i frastruktūra

P-1-4-3
Mūžizglītī as iegu es for u dažādoša a, ie iešot 
tāl ā ī u Pastā īgi Izglītī as pār alde VDC; VeA; VT; VMV

VB; PB; ES 

fi a sēju s
Mūžizglītī as progra u pieeja ī a Ve tspils u  
reģio a iedzīvotājie  tāl ā ī as for ā

P-1-4-4
At alsts efor ālās izglītī as pakalpoju u 
pieeja ī ai

Pastā īgi Izglītī as pār alde
VeA; Ventspils 

i liotēka; VT; VDC; 
VMV

VB; PB; ES 

fi a sēju s
Nefor ālās izglītī as pakalpoju u pieeja ī a Ve tspils 
u  reģio a iedzīvotājie

P-1-4-5

Sa iedrī as t.sk. ela ēlīgā situā ijā esošo grupu  
i for ēša a par ūžizglītī as progra ā  u  
karjeras iespējā , iz a tojot dažādus i for ā ijas 
izplatīša as eidus

Pastā īgi Izglītī as pār alde VDC; VeA; VT; VMV
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Sa iedrī as i for ēša as pasāku i par ūžizglītī as 
progra ā  u  karjeras iespējā

P-1-4-6

Ve tspils izglītī as iestāžu sadar ī a pieaugušo 
izglītī as, tālākizglītī as u  profesio ālās pil eides 

odroši āša ai
Pastā īgi Izglītī as pār alde

VeA; Ventspils 

i liotēka; VT; VDC; 
VMV; VATP

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Īste otas ap ā ī u progra as, t.sk. ezdar ieku u  
dar a eklētāju ap ā ī ai

P-1-5-1
VMV piedā āto izglītī as progra u pil eide 
at ilstoši dar a tirgus pieprasīju a Pastā īgi VMV -

VB; ES 

fi a sēju s
Dar a tirgū pieprasītu praktisko ie aņu iekļauša a 
VMV izglītī as progra ās

P-1-5-2

VMV kā a io āla ēroga profesio ālās 
kultūrizglītī as ko pete ču e tra attīstīša a ar 
jau u, ūsdie īgu i frastruktūru u  

ateriālteh isko āzi

2021.-2027. VMV -
VB; ES 

fi a sēju s Moder izēta VMV i frastruktūra u  ā ī u aprīkoju s

P-1-5-3 Die esta ies ī u iz eidoša as at alsts VMV 2021.-2027. VMV -
VB; ES 

fi a sēju s Izveidotas die esta vies ī as VMV

P-1-5-4
Mā ī u satura u  pro esa digitalizā ija, e- ā ī u 
ie ieša a profesio ālajā izglītī ā 2021.-2027. VMV VDC

VB; ES 

fi a sēju s
IT risi āju i ā ī u saturā u  pro esā, ieviestas e-

ā ī as ūzikas izglītī ā

P-1-5-5
Ve tspils ākslas skolas piedā āto izglītī as 
progra u u  ateriālteh iskās āzes pil eide 2021.-2027. Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Veikti pil veidoju i VMS izglītī as progra ās u  to 

odroši āju ā

P-1-5-6

Sporta izglītī as progra u u  ateriālteh iskās 
āzes pil eidoša a Ve tspils pilsētas sporta skolā 

"Spars" augsta lī eņa sportistu sagata oša ai 
2021.-2027. Izglītī as pār alde Sporta pār alde PB; VB; Cits 

fi a sēju s
Pil veidotas sporta skolas "Spars" izglītī as 
progra as u  ateriālteh iskā āze

P-1-5

P-1-4
Attīstīt pieaugušo izglītī as 

piedā āju u u  k alitāti

Attīstīt k alitatī as 
profesio ālās u  

profesio āli orie tētās 
kultūrizglītī as u  sporta 

izglītī as iegu i

Prioritāte  - Pras es 3. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-1-1

Pir sskolas izglītī as iestāžu pedagogu profesio ālā 
pil eide radoša u  attīstoša ā ī u pro esa 

odroši āša ai, k alitatī i sagata ojot ēr us skolai
Pastā īgi Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paaugsti āta pir sskolas izglītī as iestāžu pedagoģisko 
dar i ieku kvalifikā ija kvalitatīvai ēr u sagatavoša ai 
skolai.

P-2-1-2
Pedagogu ar augstāko izglītī u piesaiste pir sskolas 
izglītī as iestādēs Pastā īgi Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Piesaistīti pedagogi ar augstāko izglītī u pir sskolas 
izglītī as iestādēs

P-2-1-3

Logopēdu, psihologu, spe iālo pedagogu, so iālo 
pedagogu u. . at alsta perso āla piesaiste at ilstoši 
PII ajadzī ā

Pastā īgi Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Piesaistīti logopēdi, psihologi, spe iālie pedagogi, 
so iālie pedagogi u. . at alsta perso āls izglītī as 
iestādē

P-2-1-4

Pir sskolas izglītī as grupu ko plektā ija, at ilstoši 
ēr u ve u a , odroši ot veselīgu u  attīstošu 

ergo o isko ā ī u vidi
2021.-2027. Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Nodroši āta opti āla pir sskolas izglītī as iestāžu 
i frastruktūra at ilstoši pieprasīju a . Nodroši āta 
veselīga u  attīstoša ergo o iskā ā ī u vide

P-2-1-5

Pir sskolas izglītī as iestāžu teritoriju 
la iekārtoša a, iestāžu ateriālteh iskās āzes 

ostipri āša a, ā ī u pro esa odroši āša a ar 
k alitatī as izglītī as īste oša ai epie ieša ajie  

ā ī u līdzekļie  u  aprīkoju u

2021.-2027. Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s La iekārtotas  pir sskolas izglītī as iestāžu teritorijas

P-2-1-6
Pieredzes ap aiņas ko a dēju i pir sskolas 
izglītī as iestāžu adī ai

Pastā īgi Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Orga izēti pieredzes ap aiņas ko a dēju i 
pir sskolas izglītī as iestāžu vadī ai

P-2-1-7
At alsts kultūras pasāku u u  iestāžu 
ap eklēju ie Pastā īgi Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Notikuši pir sskolas ve u a ēr u kultūras u  iestāžu 
ap eklēju i

P-2-2-1
Mā ī spēka piesaiste, piedā ājot ko pleksu 
piedā āju u pedagogie  

Pastā īgi Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Piesaistīti pedagogi da aszi ātņu, IT, ate ātikas, 
progra ēša as, svešvalodu u. .jo ās

P-2-2-2

VeA spe iālistu piesaiste augstākā lī eņa ā ī u 
progra u tē u pas iegša ai - da as zi āt ēs, 
i že ierzi āt ēs, progra ēša ā, ate ātikā, 
s eš alodās u. .priekš etos

Pastā īgi Izglītī as pār alde VeA
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Piesaistīti spe iālisti augstākā lī eņa ā ī u 
progra u tē u pas iegša ai 

P-2-2-3

Logopēdu, psihologu, spe iālo pedagogu, so iālo 
pedagogu u. . at alsta perso āla piesaiste at ilstoši 
izglītī as iestāžu ajadzī ā

Pastā īgi Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Piesaistīti logopēdi, psihologi, spe iālie pedagogi, 
so iālie pedagogi u. . at alsta perso āls izglītī as 
iestādē

P-2-2-4
Vispārējās izglītī as iestāžu pedagogu profesio ālās 
pil eides orga izēša a

Pastā īgi Izglītī as pār alde VDC
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paaugsti āta vispārējās izglītī as iestāžu pedagoģisko 
dar i ieku profesio alitāte  t.sk. par IKT iz a toša u 

ā ī u pro esā u  attāli āto ā ī u vadīša u, 
ko pete ču satura ievieša u, ro otikas u  
i že ierzi ātņu pas iegša u u. .

P-2-2-5
Vispārējās izglītī as iestāžu u  Izglītī as pār aldes 
dar i ieku profesio ālās pil eides orga izēša a 

Pastā īgi Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Orga izēti pieredzes ap aiņas rau ie i, ap ā ī as 
stresa e edž e tā, laika plā oša ā u. .vadī as 
profesio ālās pil veides pasāku i

P- : Mūsdie īga u  pietieka a pir sskolas, vispārējā u  i terešu izglītī a

P-2-1

Nodroši āt augsti 
k alifi ētu pedagoģisko u  

at alsta perso ālu 
ispārējās izglītī as 

iestādēs

P-2-2

Pir sskolas izglītī as 
iestāžu teritoriju 

la iekārtoša a, iestāžu 
ateriālteh iskās āzes 
ostipri āša a, ā ī u 

pro esa odroši āša a ar 
k alitatī as izglītī as 

īste oša ai 
epie ieša ajie  ā ī u 

līdzekļie  u  aprīkoju u

Prioritāte  - Pras es 4. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-2-6
Sadar ī a jau o pedagogu sagata oša as u  
profesio ālās pil eides progra u īste oša ā Pastā īgi Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Sadar ī as pasāku i jau o pedagogu piesaistei u  
esošo pedagogu profesio alitātes paaugsti āša ai 
pie ēra , progra a "Mā ītspēks"

Nodroši āt augsti 
k alifi ētu pedagoģisko u  

at alsta perso ālu 
ispārējās izglītī as 

iestādēs

P-2-2

Prioritāte  - Pras es 5. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-3-1

Karjeras ko sulta tu odroši āša a Ve tspils pilsētā 
. līdz . klasei, karjeras izglītī as i tegrēša a 

audzi āša as progra ās . līdz . klasē
Pastā īgi Izglītī as pār alde VT, VeA; VMV

PB; VB; ES 

fi a sēju s Karjeras ko sulta tu pieeja ī a skolē ie

P-2-3-2
Psihologa/ perso ī as izaugs es tre era pieeja ī a 
jau ieša se is izpraša ai u  perso ī as attīstī ai

2021.-2027. Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Psihologa/ perso ī as izaugs es tre era pieeja ī a 
jau iešie

P-2-3-3

Nefor ālās izglītī as tre iņu orga izēša a jau iešu 
ērtī u, pras ju u  ko pete ču attīstī ai u  

līdzdalī as ei i āša ai
2021.-2027. Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Orga izēti tre iņi u  dalī ieku jau iešu  skaits

P-2-3-4

Izglītī as satura eļ eža izstrāde, lai skolē ie  ūtu 
pieeja i uzskatā i ateriāli par iespējā  iegūt 
augstāko izglītī u

2021.-2027. Izglītī as pār alde VT; VeA; VMV
PB; ES 

fi a sēju s
Izstrādāts izglītī as satura eļvedis par augstākās 
izglītī as iespējā  skolē ie

P-2-3-5
Vidējās profesio ālās izglītī as popularizēša a 
pa atskolas skolē u idū

Pastā īgi Izglītī as pār alde VT; VMV
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Popularizēta vidējā profesio ālā izglītī a pa atskolas 
skolē u vidū

P-2-3-6
Orga izēt skolē u te atiskās ekskursijas uz Lat ijas 
uzņē u ie , lai iņi uzzi ātu par karjeras iespējā

Pastā īgi Izglītī as pār alde VT; Eko o ikas odaļa; 
VATP

PB; VB; Cits 

fi a sēju s
Orga izētas te atiskās ekskursijas skolē u i for ētī ai 
par karjeras iespējā  

P-2-4-1

Mā ī u pro esa izglītī as k alitātes paaugsti āša a 
u  e- a ī u ides uzla oša a, t.sk 

ateriālteh iskās āzes pil eidoša a, odroši ot 
ergo o isku ā ī u idi u  at ilstī u ā ī u 
saturam

2021.-2027. Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Pil veidota ateriālteh iskā āze, t.sk. ā ī u līdzekļi 
u  aprīkoju s, paaugsti āta izglītī as kvalitāte, iegādāti 
datori, pla šetes, skārie jūtīgie ekrā i, videoprojektori, 
doku e tu ka eras, drukas iekārtas u  its IKT 
aprīkoju s

P-2-4-2
Izglītī as iestāžu teritoriju, rotaļu u  atpūtas zo u u  
sporta i frastruktūras la iekārtoša a 2021.-2027. Izglītī as pār alde VNĪ PB; VB; ES 

fi a sēju s
La iekārtota izglītī as iestāžu teritorija, rotaļu u  
atpūtas zo a u  sporta i frastruktūra

P-2-4-3
Koplietoša as telpu atjau oša a pir sskolas u  

ispārējās izglītī as iestādēs 2021.-2027. Izglītī as pār alde VNĪ PB; VB; ES 

fi a sēju s

Atjau otas izglītī as iestāžu koplietoša as telpas, t.sk. 
vesti ili, gaiteņi, kāpņu telpas u  kāpņu lauku i, aktu 
zāles, ēda zāles, sa ezgli, gardero es u. .

P-2-4-4

Izglītī as iestāžu i frastruktūras oder izā ija u  
uzla oša a izglītoja o, pedagogu u  teh iskā 
perso āla drošī as odroši āša ai, ergo o iskas u  

oder as ā ī u ides iz eide u  izglītī as iestāžu 
ēku e ergoefekti itātes paaugsti āša as pasāku i, 
kā arī gaisa k alitātes uzla oša a iekštelpās

2021.-2027. Izglītī as pār alde VNĪ PB; VB; ES 

fi a sēju s Moder izēta izglītī as iestāžu i frastruktūra

P-2-4-5
Mā ī u priekš eta "Sports" ateriālteh iskās ides 
pil eidoša a 2021.-2027. Izglītī as pār alde Sporta pār alde; OC 

Ventspils

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Iz eidota u  pil eidota ā ī u priekš eta "Sports" 

ateriālteh iskā ide

P-2-4-6
Vispārējās izglītī as iestāžu tīkla pielāgoša a  
ko kurētspējas odroši āša ai 2021.-2027. Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s Opti izēts skolu tīkls

P-2-3

Orga izēt at alsta u  
i for ējošos pasāku us, 
lai iei teresētu skolē us 

u  jau iešus eidot karjeru 
Ve tspils pilsētā

P-2-4

Attīstīt izglītī as iestāžu 
i frastruktūru u  
ateriālteh isko āzi, 

eidojot izglītī as iestādēs 
eselīgu u  higiē as 

prasī ā  u  ā ī u 
satura īste oša as 
ajadzī ā  at ilstošu 

ā ī u idi

Prioritāte  - Pras es 6. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-5-1

Vispārizglītojošo skolu piedā āto idējās izglītī as 
progra u īste oša a at ilstoši izglītī as iestāžu 
prioritārajie  irzie ie

2021.-2027. Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Īste otas vispārizglītojošo skolu piedāvātās vidējās 
izglītī as progra as at ilstoši izglītī as iestāžu 
prioritārajie  virzie ie

P-2-5-2

Ve tspils pedagoģisko progra u piedā āju s 
sadar ī ā ar kultūras iestādē , progra u satura 
izstrāde at ilstoši ā ī u satura

2021.-2027. Izglītī as pār alde
Ve tspils i liotēka; 
Ventspils muzejs; VATP; 

VT; VeA; VMV

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Ve tspils pedagoģisko progra u piedāvāju s 
sadar ī ā ar kultūras iestādē , progra u satura 
izstrāde at ilstoši ā ī u satura

P-2-5-3
I teraktī u u  izglītojošu etožu ie ieša a 

ūsdie īga  dar a  ar ēr ie
Pastā īgi Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Ieviestas i teraktīvas u  izglītojošas etodes 

ūsdie īga  dar a  ar ēr ie

P-2-5-4
Dar a idē alstītu ā ī u pro esa odroši āša a 
izglītī as iestādēs Pastā īgi Izglītī as pār alde VT

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Dar a vidē alstīta ā ī u pro esa iekļauša a izglītī as 
progra ās

P-2-5-5

Mā īša as u  ā īša ās k alitātes paaugsti āša as 
sistē as attīstī a ispārizglītojošās skolās, t.sk. 
pir sskolas izglītoja o sagata oša a sāku skolas 
izglītī as iegūša ai

Pastā īgi Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Realizētas ā īša as u  ā īša ās kvalitātes 
paaugsti āša as sistē as aktivitātes izglītī as 
kvalitātes o itori gs, etodiskais die ests, pedagogu 

otivā ijas progra a u. .  

P-2-5-6
Sistē as dar a  ar tala tīgie  skolē ie  
pil eidoša a Pastā īgi Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Realizētas sistē as dar a  ar tala tīgie  skolē ie  
aktivitātes

P-2-5-7
Attāli āto ā ī u odroši āša a isos izglītī as 
posmos

Pastā īgi Izglītī as pār alde VDC
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Vispārējās izglītī as iestāžu spēja odroši āt attāli ātās 

ā ī as

P-2-5-8

Jau a pakalpoju a iz eide Ve tspils i liotēkā - 
palīgs ājas dar u eikša ā/ palīgs ā ī u ielas 
apgu ei u  ājas dar u eikša ai i ter eta idē

2021.-2027.
Ventspils 

i liotēka Izglītī as pār alde; VDC PB; VB; ES 

fi a sēju s
Izveidots jau s pakalpoju s skolē ie  - palīgs ājas 
dar u veikša ā/ ā ī u vielas apguvē

P-2-5-9 "Zaļo" klašu iz eidoša a 2021.-2027. Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Izveidotas "Zaļās" klases, veikti pētīju i vides jo ā, 
sakārtota skolu apkārt e, pil veidota skolu 

ateriālteh isko āze utt.

P-2-5-10

Iesaistīša ās starptautiskos pētīju os,  īpašu 
uz a ī u pie ēršot Ve tspils skolē u rezultātie  
un datiem

Regulāri Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Ve tspils pilsētas vispārējās izglītī as iestāžu iesaiste 
starptautiskos pētīju os PIRLS, TIMSS, PISA u. .

P-2-5-11

Nodroši āt izglītī as pieeja ī u i tegratī ā u  
iekļaujošā idē, ide tifi ējot at alsta pasāku us pē  
iespējas agrī ā ēr a e u ā   

2021.-2027. Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Ieviesti at alsta pasāku i i tegratīvajā u  iekļaujošajā 
ap ā ī ā visos izglītī as pos os

P-2-6-1
I terešu izglītī as iestāžu i frastruktūras u  

ateriālteh iskās āzes attīstīša a 2021.-2027. Izglītī as pār alde
Ko u ālā pār alde, 
VDC, Ventspils 

i liotēka; VNĪ
PB; VB

Attīstīta i terešu izglītī as iestāžu i frastruktūra u  
ateriālteh iskā āze

P-2-6-2

Kopīgu izglītī as pasāku u orga izēša a 
ispārizglītojošo skolu audzēkņie , kas ei i a 

radošas, aktī as, estētiski pil eidotas u  
patriotiskas perso ī as izaugs i

2021.-2027. Izglītī as pār alde VMV
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Orga izēti kopīgi izglītī as pasāku i vispārizglītojošo 
skolu audzēkņie

P-2-6-3
Iespējas iesaistīties fiziskās sporta  akti itātēs skolā 

isie  ēr ie  u  jau iešie Pastā īgi Izglītī as pār alde Sporta pār alde PB; VB; ES 

fi a sēju s Visie  vie ādas iespējas izvēlēties sporta aktivitātes

P-2-6-4
Bēr u u  jau iešu asaras o etņu u  radošo 
dar ī u ēr ie  odroši āša a

2021.-2027. Izglītī as pār alde VDC; Ventspils 

i liotēka, VATP; NVO

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Saturīga vasaras rīvā laika pavadīša a, radošās 
dar ī as er ie

P-2-6

Attīstīt ūsdie īgi 
aprīkotu, augstu izglītī as 

k alitāti odroši ošu 
i terešu izglītī as tīklu

P-2-5

Pil eidot ā ī u 
etodes izglītoja o 

i di iduālās attīstī as 
di a ikas o ērtēša ai 

gan darbam ar 

tala tīgajie , ga  ēr ie  
ar īpašā  ajadzī ā

Prioritāte  - Pras es 7. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-2-7-1
Izglītī as progra u izstrāde u  odroši āša a 
Ve tspils Zi āt es u  i o ā iju e trā Pastā īgi VDC Izglītī as pār alde PB; ES 

fi a sēju s
Izstrādātas izglītī as progra as Ve tspils Zi āt es u  
i ovā iju e trā 

P-2-7-2
Rī ī as progra as datorpras ju apgu ei Ve tspils 
pilsētas ispārizglītojošās skolās īste oša a Pastā īgi VDC Izglītī as pār alde PB; VB; ES 

fi a sēju s
Realizēta rī ī as progra a datorpras ju apguvei 
Ve tspils pilsētas vispārizglītojošās skolās

P-2-7-3
Ko kursa "Ve tspils IT izai i āju s" orga izēša a 
Baltijas alstu skolē ie

Regulāri VDC VeA,  Izglītī as pār alde PB; VB; Cits 

fi a sēju s Orga izēts ko kurss  reizi gadā

P-2-8-1

Pilsētas u  o ada  pedagogu ie otas  
profesio ālās pil eides sistē as u  kopēja 
pedagogu at alsta e tra dar ī as odroši āša a

2021.-2027. Izglītī as pār alde Ventspils novada 

paš aldī a
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Pilsētas u  ovada  pedagogu vie otas  profesio ālās 
pil veides sistē a, kopējais pedagogu at alsta e trs

P-2-8-2

Skolē u piesaiste o apkārtējā reģio a, ei ot 
ārketi ga ka paņu, attīstot epie ieša o 

i frastruktūru
Pastā īgi Izglītī as pār alde - PB Piesaistīti skolē i o apkārtējā reģio a

P-2-8-3

Ve tspils o ada ēr u iesaistīša a ispārizglītojošā, 
i terešu u  profesio ālās ie irzes izglītī ā, 

odroši ot k alitatī as izglītī as pieeja ī u 
at ilstošā ā ī u idē

Pastā īgi Izglītī as pār alde -
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Ve tspils ovada ēr u iesaiste vispārizglītojošā, 
i terešu u  profesio ālās ievirzes izglītī ā

P-2-8-4

Saskaņotu u  ie otu sa e sī u, ko kursu, ā ī u 
priekš etu oli piāžu u  ZPD  zi āt iski pēt ie isko 
dar u  skašu orga izēša a

2021.-2027. Izglītī as pār alde Ventspils novada 

paš aldī a
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Orga izētas sa e sī as, ko kursi, ā ī u priekš etu 
oli piādes u  ZPD  zi āt iski pēt ie isko dar u  skates 

P-2-8-5

Ve tspils o ada izglītī as iestāžu i liotēku 
krāju a rekataloģizā ija u  atspoguļoša a Ve tspils 
reģio a kopkatalogā

2021.-2027.
Ventspils 

i liotēka Izglītī as pār alde PB; VB; ES 

fi a sēju s
Rekataloģizēts Ve tspils ovada izglītī as iestāžu 

i liotēku krāju s

P-3-1-1

Iedzī otāju, jo īpaši stude tu u  dar spējīgo 
iedzī otāju, i for ēša a par pilsētas u  tās 
ietek es teritorijas ozī īgākajie  attīstī as 

irzie ie  u  iespējā

Pastā īgi Ekonomikas 

odaļa VATP, VeA; VT

PB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Uzla ota iedzīvotāju izprat e par Ve tspils attīstī as 
virzie ie  u  iespējā

P-3-1-2

Paš aldī as, izglītī as, zi āt es, pēt ie ī as iestāžu 
u  uzņē ēju sa starpējās ko u ikā ijas pasāku u 
orga izēša a ie otas izprat es eidoša ai par 
Ve tspils pilsētas u  tās ietek es teritorijas 

ozī īgākajie  attīstī as irzie ie

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

fi a sēju s

Orga izēti pasāku i sa āks es, dar se i āri, atvērtie 
foru i u.t l. , uzla ota iestāžu u  uzņē ēju vie ota 
izprat e par Ve tspils attīstī as virzie ie   pie ēra , 
digitalizā ija, auto atizā ija u  ro otizā ija

P-3-1-3
Pu liskā u  pri ātā sektora sadar ī as ei i āša a 

iedu risi āju u ie ieša ai pri ātajā sektorā 2021.-2027.
Ekonomikas 

odaļa VATP

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Notikušas pu liskā, privātā u  akadē iskā sektora 
sadar ī as aktivitātes, tai skaitā hakato i, foru i, 
dar ī as

P- : Izglītī as, zi āt es, pēt ie ī as u  iz esa sadar ī a, zi ātņu ietilpīgu uzņē u u attīstī a

P-2-8

Sadarboties ar Ventspils 

o ada paš aldī u 
izglītī as jo ā

P-2-7

Attīstīt ūsdie īgi 
aprīkotu, augstu izglītī as 

k alitāti odroši ošu 
i terešu izglītī u zi āt es 

u  i o ā iju jo ās

P-3-1

Dialoga eļā defi ēt 
Ve tspils pilsētas 

sa iedrī as u  
ekonomikas 

tra sfor ā ijas prioritātes 
izglītī as, zi āt es, 

pēt ie ī as u  uzņē ēju 
sadar ī ai, lai iesaistītās 

i stitū ijas eiktu 
ērķtie īgākas dar ī as to 

attīstīša ai

Prioritāte  - Pras es 8. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-3-2-1

I frastruktūras u  pieredzējušu zi āt ieku at alsta 
odroši āša a stude tie , aģistra tie , 

doktora tie  tautsai ie ī ai epie ieša o 
zi āt isko pētīju u t.sk. aģistra u  doktora 
dar u  eikša ai u  i o ā iju ie ieša ai, kas risi a 
ko krētas uzņē ēju pro lē as

Pastā īgi VeA
VATP; VT; Ekonomikas 

odaļa

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Izstrādāti akalaura u  aģistra dar i at ilstoši 
uzņē u u vajadzī ā

P-3-2-2

Uzņē ēju iesaiste studiju progra u u  
profesio ālās izglītī as progra u izstrādē, 
uzla oša ā u  īste oša ā

Pastā īgi VeA, VT

Eko o ikas odaļa; 
VATP; 

Izglītī as pār alde

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Dar a tirgū pieprasītu praktisko ie aņu iekļauša a VeA 
u  VT studiju progra ās

P-3-2-3

Ve tspils izglītī as iestāžu iesaistīša ās akti itātēs, 
kas ei i a i teresi ā ī u uzņē u u eidoša ai 
u  attīsta skolē u ko er dar ī as ie aņas

2021.-2027. Izglītī as pār alde VT; VATP
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Izveidoti jau iešu ā ī u uzņē u i u  attīstītas 
skolē u ko er dar ī as ie aņas

P-3-3-1

Zi āt es u  pēt ie ī as dar u eikša a jo ās, kas ir 
s arīgas Ve tspils pilsētai, kā arī ozī īgas a io ālā 
u  starptautiskā lī e ī

2021.-2027. VeA

VATP; 

Izglītī as pār alde; 
Eko o ikas odaļa

VB; ES 

fi a sēju s
Veikti pētīju i Ve tspils pilsētai svarīgās, kā arī 

a io ālā u  starptautiskā lī e ī ozī īgās jo ās.

P-3-3-2
Lat ijas u  ār alstu zi āt ieku piesaistīša a VeA IZI 
VSRC

Pastā īgi VeA Izpilddirektors
VB; ES 

fi a sēju s Piesaistīti zi āt ieki VSRC

P-3-3-3

VSRC dar ī as attīstī a, piedaloties Horizo  Europe 
projektu konkursos (RISE, ECSEL, SME instrument, 

SECURITY, ENERGY, Marie Skłodo ska-Curie MSCA  
individual and widening fellowships, etc.), Latvijas 

Zi āt es pado es projektu ko kursos, Lat ijas 
ad i istrētajos ES struktūrfo du projektu 
ko kursos, īste ojot Eiropas kos osa aģe tūras 
projektus PECS  u  i o ā iju projektus, pētīju u 
spektra paplaši āša a

2021.-2027. VeA VATP
VB; ES 

fi a sēju s

Piesaistīti jau i projekti u  pētīju i VSRC, vei i ot 
zi āt iskās u  pēt ie iskās dar ī as uzla oša u u  VeA 
sai ie iskās patstāvī as ostipri āša u, kā arī 
piesaistītas papildus i vestī ijas Ir e es radioteleskopu 
kompleksam

P-3-3-4

VSRC sadar ī a ar Eiropas u  pasaules 
zi āt iskajie  e trie  - piedalīša ās Eiropas 
radioteleskopu ap ie otā tīkla dar ī ā u  attīstī ā, 
piedalīša ās starptautiskā LOFAR teleskopa tīkla 
dar ī ā u  attīstī ā, sadar ī as attīstī a ar Z iedru 
Kos osa Korporā iju S edish Spa e Corporatio , 
SSC . VSRC radioteleskopu ko pleksa i frastruktūras 
tālāka attīstī a u  attīstīt pil ērtīgu Ir e es 
Teh ikas u  ilitārā a toju a ekskursiju u  
Kos osa pēt ie ī as sas iegu u izglītī as e tru 
(Latvijas kosmosa centra izveide) 

Pastā īgi VeA VATP
VB; ES 

fi a sēju s

VSRC dalī a Eiropas radioteleskopu apvie otā tīkla 
attīstī ā, VSRC dalī a Starptautiskā LOFAR Teleskopa 
tīkla attīstī ā, VSRC pārvaldī ā esošo radio teleskopu 
pielāgoša a satelītko u ikā ijā , u  i tegrēša a 
kos osa izpētē Eiropā u  pasaulē, vei i ot zi āt iski 
sai ie iskās dar ī as ko er ializā iju u  VeA 
sai ie iskās patstāvī as ostipri āša u
Pil vērtīgu Ir e es Teh ikas u  ilitārā a toju a 
ekskursiju u  Kos osa pēt ie ī as sas iegu u 
izglītī as e tru Latvijas kos osa e trs  attistī a, kas 

ūtu vieta, kur attīstīties plā otās VSRC spi off 
ko pā ijas teh oloģiju pār esei u  Kos osa klasteris 
Kos osa īz esa i ku ators  ko er ializā ijas 

attistī ai kos osa i dustriju ozarē.

Rosi āt zi āt iskās 
i frastruktūras dar ī as 

iešāku sasaisti ar 
paš aldī as ērķie , VeA 

ā ī u progra ā  u  
uzņē ējdar ī u

P-3-3

P-3-2

Vei i āt uzņē ēju iesaisti 
izglītī as progra u 

attīstī ā isos izglītī as 
pos os, tādējādi 

odroši ot dar aspēka 
sagata oša u, kura 

prasmes atbilst un tiek 

pielāgotas saskaņā ar 
dar a tirgus iz aiņā

Prioritāte  - Pras es 9. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-3-4

Sek ēt zi āt es 
i frastruktūras u  

pēt ie ī as rezultātu 
ko er ializā iju, lai 
paaugsti ātu VeA 

efekti itāti u  
ko kurētspēju, kā arī 
ostipri ātu patstā ī u 

P-3-4-1
VeA, t.sk. VSRC i frastruktūras u  aprīkoju a 
izīrēša a 

2021.-2027. VeA - Cits fi a sēju s Ko er ializēta VeA, piesaistīts privāts fi a sēju s

P-4-1-1

Ve tspils pilsētas paš aldī as aktī a iesaistīša ās 
ostas jautāju u risi āša ā u  iepriekš sek īgi 
pastā ējušā lielo ostu pār aldes odeļa sagla āša ā

Pastā īgi KPN

Fi a šu odaļa; APN; 
Attīstī as pār alde; 
Juridiskā odaļa

PB
Ve tspils pilsētas i terešu ņe ša a vērā ostas 
jautāju u risi āša ā

P-4-1-2
Jautāju a risi āša a par turp āko rī ī u ar 
paš aldī as īpašu ie  Ve tspils rī ostas teritorijā 2021.-2027. Izpilddirektors

KPN, Fi a šu odaļa; 
Juridiskā odaļa PB

Atrisi āts jautāju s par pašvaldī as īpašu ie  
Ve tspils rīvostas teritorijā 

P-4-1-3

Ve tspils pilsētas paš aldī as aktī a iesaistīša ās 
jautāju a risi āša ā par esaskaņā  starp Ve tspils 
pilsētas iedzī otājie  u  e trālās aldī as 

arasiestādē  

Pastā īgi Izpilddirektors - PB

Ve tspils pilsētas iedzīvotāju i terešu ņe ša a vērā 
e trālajā  valdī as varasiestādē  ostas jautāju u 

risi āša ā

P-4-2-1

Nodroši āt at ilstošu i frastruktūru 
uzņē ējdar ī as ei i āša ai Ve tspils ostas 
teritorijā, t.sk. rūp ie ī as ēku ū ie ī u

2021.-2027. VBP

APN; KPN; Ko u ālā 
pār alde; Eko o ikas 

odaļa

PB; VB; ES 

fi a sēju s Uzla ota i frastruktūra Ve tspils ostā

P-4-2-2
Vei i āt i estoru piesaisti izstrādāt piedā āju u 
utt.)

2021.-2027.

VBP; 

Ekonomikas 

odaļa
VATP

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Piesaistīti i vestori; izstrādāts piedāvāju s i vestoru 
piesaistei

P-4-2-3 Vei i āt azo u  ikro uzņē u u attīstī u 2021.-2027.
Ekonomikas 

odaļa
VATP, LIAA Biznesa 

inkubators

PB; VB; ES 

fi a sēju s Attīstīti azie u  ikro uzņē u i

P-4-2-4
Regulāro kuģoša as lī iju ie ākša as ei i āša a 
Ve tspilī 2021.-2027. VBP - VB Jau as regulāras kuģoša as lī ijas

P-4-3

Nodroši āt Ve tspils ostas 
pār aldī u at ilstoši 

Eiropas Jūras ostu 
orga izā ijas Ostu so iālās 

i tegrā ijas dar ī as 
kodeksam

P-4-3-1

Piedalīša ās sa iedriskajos pro esos Ve tspils 
pilsētā, sek ējot i o ā ijas, izglītī as attīstī u u  
spe iālistu piesaisti, pilsēt ides sakārtoša u, 
kultūr ēsturisko ēku sagla āša u, sa iedrī as 
i for ēša u u  izglītoša u par ostas dar ī u u. . 
jomas

2021.-2027. VBP -

VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Nodroši āta Ve tspils ostas pārvaldī a at ilstoši 
Eiropas Jūras ostu orga izā ijas Ostu so iālās 
i tegrā ijas dar ī as kodeksa

P- : Ve tspils rīvostas stipri āša a u  ar ostas dar ī u saistītu uzņē u u attīstī a

Iesaistīties a io āla 
lī eņa politikas saru ās 

ostu jautāju u risi āša ai 
u  iepriekš sek īgi 

pastā ējušā lielo ostu 
pār aldes odeļa 

sagla āša ai

P-4-2

Vei i āt tra zītpilsētas 
pārstruktūrizā iju, turpi ot 

pilsētas i dustrializā ijas 
attīstī u u  odroši ot 

pie ie otās ērtī as 
elša u

P-4-1
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Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-4-4-1
Ve tspils rī ostas hidroteh isko ū ju pār ū e u  
atjau oša a 2023.-2027. VBP -

VB; ES 

fi a sēju s Atjau otas Ve tspils rīvostas hidroteh iskās ūves

P-4-4-2 Kuģu satiks es adī as sistē as oder izā ija 2021.-2027. VBP - VB Attīstīta kuģu satiks es vadī as sistē a

P-4-4-3
Pie ad eļu attīstī a Ve tspils rī ostas teritorijā 
esošajie  ter i āļie  u  i dustriālajā  zo ā 2023.-2027. VBP -

VB; ES 

fi a sēju s Attīstīti pievad eļi rīvostas teritorijā 

P-4-4-4 Ostas dziļu a uzturēša as kuģa iegāde 2021.-2027. VBP - VB Iegādāts ostas dziļu a uzturēša as kuģis

P-4-4-5 Alter atī o deg ielu pieeja ī a 2021.-2027. VBP -
VB; ES 

fi a sēju s Pieeja a alter atīvā degviela

P-4-4-6 Elektrotīkla pieslēgu i pie piestāt ē  2021.-2027. VBP -
VB; ES 

fi a sēju s Elektrotīkla pieslēgu i pie piestāt ē

P-5-1-1

Vei i āt jau u uzņē u u eidoša u, sagata ojot 
jau us k alifi ētus spe iālistus at ilstoši dar a tirgus 
prasī ā  u  iesaistot IKT izglītī as progra u 
absolventus

Pastā īgi Ekonomikas 

odaļa VATP, VeA, VT
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Izveidoti jau i IKT izglītī as progra u a solve tu 
uzņē u i

P-5-1-2

Augsti k alifi ētu il ēkresursu pieeja ī as 
odroši āša a, at alstot ārze ju stude tu piesaisti, 

esošo IKT izglītī as progra u pil eidoša u
Pastā īgi VeA VATP, VDC, VT

PB; VB; ES 

fi a sēju s Uzla ota augsti kvalifi ētu ilvēkresursu pieeja ī a

P-5-1-3 Sniegt atbalstu komersantiem telpu nomai Pastā īgi Ekonomikas 

odaļa VATP

PB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

IKT uzņē u u skaita pieaugu s

P-5-1-4
I frastruktūras iroja telpu  iz eide u  uzturēša a 
IKT ko er dar ī as attīstī ai 2021.-2027.

VNĪ; Ko u ālā 
pār alde VATP; VDC

PB; KSB; VB; ES 

fi a sēju s Attīstīta i frastruktūra IKT ko er dar ī ai

P-5-1-5 Digitālā i o ā iju e tra iz eidoša a u  attīstī a 2021.-2027. VDC VATP
PB; VB; ES  

fi a sēju s Izveidots Digitālais i ovā iju e trs

P-5-1-6

IKT uzņē u u i for ēša a par pieeja o at alstu 
i ku atoros, iz esa at alsta e trā, VeA 
la oratorijās u. .

Pastā īgi Ekonomikas 

odaļa
VATP; Pilsētas 

ārketi ga odaļa
PB; VB; ES 

fi a sēju s IKT uzņē u u i for ētī a par pieeja o at alstu

P-5-1-7
IKT pilotprojektu progra as orga izēša a u  
projektu līdzfi a sēša a Regulāri VDC

Pilsētas ārketi ga 
odaļa

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Līdzfi a sēti IKT projekti

P-5-1-8

Ve tspils IKT ozares attīstī as stratēģijas 
āka aja  plā oša as perioda  izstrāde u  

īste oša a
2021.-2027. VDC

VATP; VeA; VT; VBP; 

Izglītī as pār alde; 
Eko o ikas odaļa

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Izstrādāta u  īste ota IKT ozares attīstī as stratēģija

P-5-1-9
Vei i āt IKT jo as i estoru piesaisti izstrādāt 
piedā āju u utt.

2021.-2027.
Ekonomikas 

odaļa VDC; VATP
PB; VB; ES 

fi a sēju s Izstrādāts piedāvāju s IKT uzņē u u piesaistei

P- : IKT ozares attīstī a

P-4-4

Turpi āt Ve tspils rī ostā 
at ilstošo i frastruktūras 

apstākļu odroši āša u u  
uzņē ējdar ī as 

ei i āša u

P-5-1

Turpi āt sekot līdzi IKT 
uzņē u u ajadzī ā  u  

to iz aiņā , s iedzot 
attie īgo at alstu dažādu 
programmu ietvaros un 

plā ojot ozares attīstī u 
arī turp āk
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Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-5-2-1
IKT risi āju u ie ieša as ei i āša a ražoša as 
uzņē u os 2021.-2027.

Ekonomikas 

odaļa VATP
VB; PB; ES 

fi a sēju s Ieviesti IKT risi āju i ražoža as uzņē u os

P-5-2-2
IKT risi āju u ie ieša as ei i āša a paš aldī as u  
sa iedrisko pakalpoju u s iegša ā 2021.-2027. VDC VATP

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Ieviesti IKT risi āju i pašvaldī as u  sa iedrisko 
pakalpoju u s iegša ā

P-5-2-3
Plašāka sadar ī as eidoša a Eiropā dažādos 
lī eņos u  irzie os Pastā īgi VDC VATP

PB; VB; ES 

fi a sēju s Izveidota Eiropas lī eņa sadar ī a

P-5-2-4
Progra atūrā software  alstītu i dustriju 
attīstī a, pie ēra , spēļu i dustrija

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

fi a sēju s Attīstītas progra atūrā alstītas i dustrijas

P-6-1-1

I dustriālo ēku pieeja ī as ai ū ie ī as iespēju 
odroši āša a, ko iz a tot ražoša ai, u  saistītas 

i frastruktūras iz ū e u  odroši āša a
2021.-2027.

Ko u ālā 
pār alde VBP; VATP

VB; PB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Jau as i dustriālās ēkas u  i frastruktūra

P-6-1-2

Aktī a līdzdar oša ās alsts politikas eidoša ā. 
Pu liskā at alsta ES, alsts, paš aldī as  iespēju 
pa ākša a sai ie iskās dar ī as odroši āša ai 

epie ieša o ēku iz ū ei

Pastā īgi Ekonomikas 

odaļa Attīstī as pār alde VB; PB At alsta iespēju pieeja ī a ēku iz ūvei

P-6-2-1

Piedā āju a izstrāde i estoru piesaistei, 
i for ējot par Ve tspils piedā ātajā  
uzņē ējdar ī as attīstī as iespējā

2021.-2027.
Ekonomikas 

odaļa; VBP
Pilsētas ārketi ga 

odaļa; VATP
PB; VB; ES 

fi a sēju s Piesaistīti i vestori

P-6-2-2

Ve tspils paš aldī as ārketi ga akti itātes 
ko krētā  ērķa grupā  iedzī otājie , 
uzņē ējie , pilsētas iesie

Regulāri
Pilsētas 

ārketi ga 
odaļa

Eko o ikas odaļa; 
VATP; VBP; TIC

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Realizētas pašvaldī as ārketi ga aktivitātes dažādā  

ērķa grupā

P-6-2-3
Paš aldī as u  uzņē u u sadar ī as la ās prakses 
iz elša a Regulāri Ekonomikas 

odaļa
Pilsētas ārketi ga 

odaļa
PB; VB; ES 

fi a sēju s Popularizēta la ā prakse

P-6-3

I frastruktūras attīstī a 
uzņē ējdar ī as 

atbalstam

P-6-3-1 Telpu iz eidoša a ko er dar ī ai 2021.-2027.
Ekonomikas 

odaļa
VATP; VNĪ; Ko u ālā 
pār alde

VB; PB; ES 

fi a sēju s Izveidotas telpas komersantiem 

P-6-4-1

Ekspertu odroši āša a ko sultā iju s iegša ai 
uzņē ējdar ī as attīstī as, pēt ie ī as u  projektu 

adī as jo ās, kas s iegtu pa ati for ā iju par 
uzņē ējdar ī as uzsākša u u  eidoša u at ilstoši 
katra pote iālā u  esošā uzņē ēja pras ē  u  
i teresē

2021.-2027.
Ekonomikas 

odaļa VATP
VB; PB; ES 

fi a sēju s Iedzīvotāju i for ētī a par uzņē ējdar ī as uzsākša u

P-6-4-2

At alsts u  ko u ikā ija ar dažādā  ērķa grupā  
e āko klašu skol iekie , pēdējo kursu stude tie , 

paš odar i ātā  perso ā , jau uzņē u ie  u. .  
par Ve tspils pilsētas teritorijā pieeja o 
i frastruktūru u  at alsta i stru e tie  ga  
paš aldī as, ga  a io ālā lī e ī

Pastā īgi Ekonomikas 

odaļa VATP; VDC; VeA; VT 
VB; PB; ES 

fi a sēju s Mērķa grupu i for ētī a par at alsta iespējā

P-6-4-3 Aktuālās i for ā ijas par ap ā ī ā  odroši āša a Pastā īgi Ekonomikas 

odaļa VATP
VB; PB; ES 

fi a sēju s I for ā ijas pieeja ī a par ap ā ī u piedāvāju u

P-6-4-4 Ap ā ī u u  se i āru orga izēša a Regulāri Ekonomikas 

odaļa VATP; TIC; VDC
VB; PB; ES 

fi a sēju s Aktuālas iz esa  epie ieša as ap ā ī as

P-6-2

Popularizēt Ve tspils 
iespējas, lai piesaistītu 

augstas pievienotas 

ērtī ās pri ātās 
i estī ijas

P-6-1

Vei i āt iedzī otāju iesaisti 
uzņē ējdar ī ā, eidojot 
at alsta ekosistē u, kas 
odroši a iz esa ie aņu 

ap ā ī as u  ātru 
pro lē u risi āša u

P-6-4

Turpi āt at alsta 
pasāku us i dustriālās  

i frastruktūras iz eidē u  
sakārtoša ā ozarē , kas 

spēj radīt augsti 
ap aksātas dar a ietas 

u  piesaistīt Ve tspilij 
starptautiskus i dustriālos 
operatorus, lai ei i ātu 

ekonomikas 

tra sfor ā iju u  
produkti itātes elša u

P-5-2

Vei i āt IKT uzņē u u 
sadar ī u ar itie  
komersantiem un 

paš aldī as iestādē , lai 
radītu ar ie  jau us 

digitālo pakalpoju u u  
produktu veidus

P- : Uzņē ējdar ī as attīstī a pilsētā

Prioritāte  - Pras es 12. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-6-5-1 Uzņē ēju aptaujas eikša a
Sākot ar 
2021. gadu ik 

pē   gadie .

Ekonomikas 

odaļa
Pilsētas ārketi ga 

odaļa
PB; Cits 

fi a sēju s

Pašvaldī ai zi ā s uzņē ēju viedoklis par 
uzņē ējdar ī as vides vērtēju u pilsētā, par attīstī as 
te de ē , par aktuālajā  pro lē ā  

P-6-5-2
Uzņē ējdar ī as ei i āša as ko isijas 

odroši āša a Pastā īgi Ekonomikas 

odaļa - PB Nodroši āta Uzņē ējdar ī as vei i āša as ko isija

P-7-1-1

Detalizēta pilsētas iesu/ tūristu i terešu u  
ajadzī u apzi āša a aptaujas eidā, sadar ojoties 

ar iz iti āša as u  ēdi āša as uzņē u ie , u  
pre īza ei a o dar ī u plā a iz eidoša a 
pakalpoju u k alitātes uzla oša ai

Vismaz reizi 2 

gados
TIC

Pilsētas ārketi ga 
odaļa

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Reko e dā ijas u  dar ī as plā s tūris a 
pakalpoju u kvalitātes uzla oša ai

P-7-1-2

Starptautiskas atpazīsta ī as ei i āša a Eiropas 
ēroga tūris a u  kultūras o jekta  - Zi āt es u  

I o ā iju e trs
Pastā īgi VDC

Pilsētas ārketi ga 
odaļa; TIC PB; VB

Realizētas tūris a u  kultūras o jekta ārketi ga 
aktivitātes starptautiskā lī e ī

P-7-1-3

Starptautiskas atpazīsta ī as ei i āša a Eiropas 
ēroga tūris a u  kultūras o jekta  - Ko ertzāle 

"Latvija"

Pastā īgi Kurzemes 

filharmonija

Pilsētas ārketi ga 
odaļa; TIC

KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s
Realizētas tūris a u  kultūras o jekta ārketi ga 
aktivitātes starptautiskā lī e ī

P-7-1-4

I for ā ijas izplatīša a plašsaziņas līdzekļos par 
Ve tspils i frastruktūras pie ērotī u starptautiska 
u  a io āla lī eņa ko fere ču u  pasāku u 
orga izēša ai

Pastā īgi TIC
Pilsētas ārketi ga 

odaļa PB

I for ā ijas pieeja ī a par Ve tspils i frastruktūras 
pie ērotī u starptautiska u  a io āla lī eņa 
ko fere ču u  pasāku u orga izēša ai

P-7-1-5

Regulāra aktuālā piedā āju a sagata oša a u  
izplatīša a dažādās for ās u  dažādos i for ā ijas 
ka ālos

Regulāri TIC
Pilsētas ārketi ga 

odaļa PB
I for ā ijas pieeja ī a par Ve tspils tūris a 
piedāvāju u dažādos ka ālos

P-7-1-6

I for ā ijas odroši āša a par Ve tspili dažādos ar 
tūris a saistītos portālos u  dažādu i terešu grupu 
portālos

Regulāri TIC
Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as PB

I for ā ijas pieeja ī a par Ve tspili tūris a u. . 
portālos

P-7-1-7

Piedalīša ās izstādēs, gadatirgos, tūris a foru os, 
ko fere ēs u. . pasāku os, tai skaitā 
starptautiskos

Regulāri TIC -

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Dalī a Ve tspils tūris a piedāvāju u popularizējošos 
pasāku os

P-7-1-8

Uzņē u u iesaistes ei i āša a Ve tu a kas 
dar ī ā, lai ka paņa ūtu aktuāla arī ietējie  
iedzī otājie , kas zie as sezo ā ir lielākie e tu 
pel ītāji

Pastā īgi TIC -

PB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Piesaistīti jau i uzņē u i Ve tu a kas dar ī ā

P-7-1-9
Ve tu elektro iskās uzskaites u  lietoša as sistē as 
izstrāde

2024.-2027.; 

B prioritāte TIC -

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Ve tu uzskaites sistē a

P-7-1-10 Ve tspil ieka kartes epie ieša ī as iz ērtēša a 2021. TIC
Izpilddirektora 

iet ieks IKT jo ā
PB; VB; ES 

fi a sēju s Izvērtēta Ve tspil ieka kartes epie ieša ī a

P- : Tūris a attīstī a

Veikt uz ko krētā  ērķa 
grupā  ērstas 

ārketi ga akti itātes
P-7-1

P-6-5

Sekot līdzi Ve tspils 
pilsētas uzņē ēju 

dar ī as aktualitātē  u  
pro lē ā  

Prioritāte  - Pras es 13. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-7-2-1 Kultūras tūris a attīstī as ei i āša a 2021.-2027. TIC

Kultūras e trs; 
Kurzemes filharmonija; 

Ve tspils i liotēka; 
Ventspils muzejs; 

Ko u ālā pār alde

PB; VB; ES 

fi a sēju s Realizētas at alsta akvititātes kultūras tūris a attīstī ai

P-7-2-2 Da as tūris a attīstī as ei i āša a 2021.-2027. TIC Ko u ālā pār alde PB; VB; ES 

fi a sēju s Realizētas at alsta aktivitātes da as tūris a attīstī ai

P-7-2-3 Plud ales ak aparka attīstī as ei i āša a 2021.-2027. Sporta pār alde OC Ventspils; 

Ko u ālā pār alde
PB; VB; cits 

fi a sēju s Jau i izklaides o jekti plud ales akvaparkā 

P-7-2-4
At alsts tūris a u  ar to saistīto pakalpoju u jo as 
komersantiem 

2021.-2027.
Ekonomikas 

odaļa
TIC; Ko u ālā 
pār alde; APN

PB; VB; ES 

fi a sēju s
At alstīti tūris a u  ar to saistīto pakalpoju u jo as 
komersantu projekti 

P-7-2-5
Vei i āt kurortoloģijas, edi ī as tūris a u  
darīju u tūris a attīstī u pilsētā

2021.-2027. TIC

Eko o ikas odaļa; 
Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika; 
OC Ventspils 

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Realizētas aktivitātes kurortoloģijas, edi ī as tūris a 
u  darīju u tūris a attīstī ai pilsētā

P-7-2-6 Augsta lī eņa ies ī as piesaistes ei i āša a 2021.-2027. TIC
APN; KP; Ekonomikas 

odaļa

VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Piesaistīta augsta lī eņa vies ī a

P-7-2-7 Kūrortpilsētas statusa iegūša a 2024.-2027.; 

B prioritāte TIC

Ko u ālā pār alde; 
Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Eko o ikas odaļa

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Iegūts kūrortpilsētas statuss

P-7-2-8
Jau a tūris a reģio ālā o jekta - rodeļu trases - 
izveide

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

fi a sēju s Izveidota rodeļu trase

P-7-2-9
Jau a tūris a reģio ālā o jekta - Izglītī as u  
ģi eņu atpūtas e tra - iz eide 2021.-2027.

Ko u ālā 
pār alde VDC

PB; VB; ES 

fi a sēju s Izveidots Izglītī as u  ģi eņu atpūtas e trs

P-7-2-10 Ūde stūris a pakalpoju u attīstī a 2021.-2027. Izpilddirektors
Ko u ālā par alde;
Eko o ikas odaļa

PB; VB; ES 

fi a sēju s Attīstīti ūde stūris a pakalpoju i

P-7-3-1
Tūris a ozares uzņē u u klie tu apkalpoša as 
sistē as pil eidoša a 2021.-2027. TIC -

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

 Pil veidota tūris a ozares uzņē u u klie tu 
apkalpoša as sistē a

P-7-3-2
Tirdz ie ī as u  izklaides pasāku u  ei i āša a 
pilsētā tūris a sezo as laikā Regulāri Ekonomikas 

odaļa

Kultūras e trs; 
Kurzemes filharmonija; 

Ko u ālā pār alde

PB; Cits 

fi a sēju s
Pastāvīgi odroši āti pasāku i pilsētas iedzīvotājie  
u  viesie  

P-7-3-3

Ko kursu rīkoša a tūris a ozares uzņē ējie  par 
la āko pakalpoju u s iedzēju  ēdi āša as, 
iz iti āša as uzņē u ie

Regulāri TIC Eko o ikas odaļa PB; Cits 

fi a sēju s Noskaidroti gada la ākie uzņē u i

P-7-3-4 Tikša os orga izēša a ar tūris a uzņē ējie  Pastā īgi TIC Eko o ikas odaļa
PB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Ve tspils pilsētas tūris a produktu atpazīsta ī as 
vei i āša a. Jau āko atziņu u  la ākās pieredzes 
apgūša a 

P-7-2

Sek ēt ies īlī as 
paaugsti āša os pilsētāP-7-3

Nodroši āt u  at alstīt 
tūris a i frastruktūras 

pil eidoša u u  
paplaši āša u, t.sk. 
azi ot sezo alitātes 

ietek i, lai ei i ātu 
ekonomikas 

tra sfor ā iju u  
produkti itātes elša u

Prioritāte  - Pras es 14. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija -s / 

struktūr ie ī a -s

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P-7-4-1 Tūris a ko fere es u  foru u orga izēša a Regulāri TIC -
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Orga izēti tūris a sadar ī as u  popularizēša as 
pasāku i

P-7-4-2

Sadar ī a ar Lat ijas u  Kurze es tūris a u  itā  
orga izā ijā  LIAA Tūris a departa e ts, KTA  u  
Kurze es reģio a paš aldī ā  tūris a aršrutu 
iz eidē, i for atī o ateriālu izstrādē, projektu 
izstrādē u. .

Pastā īgi TIC
Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Piedalīša ās sadar ī as pasāku os ar valsts u  
reģio ālajā  tūris a i stitū ijā

P-7-4-3
Starptautiskā sadar ī a aršrutu, piedā āju u 

eidoša ā starptautiskās ozares as o iā ijas Pastā īgi TIC -
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Piedalīša ās sadar ī as pasāku os ar starptautiskā  
tūris a i stitū ijā

P-7-4-4

Sadar ī ā ar Ve tspils o ada paš aldī u tūris a 
aršrutu iz eidē, i for atī o ateriālu izstrādē, 

projektu izstrādē u  ie ieša ā u. . 
Pastā īgi TIC -

PB; VB; ES 

fi a sēju s Sadar ī a ar Ve tspils ovada pašvaldī u

P-8-1-1 Paš aldī as datu pārraides tīkla paplaši āša a 2021.-2027. VDC -
PB; VB; ES 

fi a sēju s Uzla ota datu pārraides tīkla pieeja ī a

P-8-1-2

Paš aldī as izglītī as iestāžu, itu iestāžu u  
kapitālsa iedrī u piekļu es odroši āša a 
optiskaja  datu pārraides tīkla

2021.-2027. VDC Izglītī as pār alde PB; VB; ES 

fi a sēju s Optiskā datu pārraides tīkla pieeja ī a

P-8-1-3

IKT u. . iedo teh oloģiju efektī ai iz a toša ai 
epie ieša o ser eru, progra atūras u. . resursu 
odroši āša a, turpi ot plā eidīgi u  e tralizēti 

attīstīt pu liski pieeja o, kā arī Ve tspils pilsētas 
paš aldī as iestāžu u  ar to saistīto 
kapitālsa iedrī u, IKT i frastruktūru

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

fi a sēju s Attīstīta IKT i frastruktūra

P-8-1-4 At alsts IKT lietotājie  paš aldī as struktūrās Pastā īgi VDC -
PB; VB; ES 

fi a sēju s
At alsta pieeja ī a IKT lietotājie  pašvaldī as 
struktūrās

P- : Ātri, oder i sakari, IKT u  viedo teh oloģiju dar ī ai epie ieša ā i frastruktūra

P-8-1

Nodroši āt ES plā oša as 
dokumentos noteikto 

ērķu u  rādītāju IKT 
jo ā sas iegša u 

(Common EU broadband 

targets for 2025. Digital 

Single Market Strategy 

u. .  datu pārraides tīklu 
pieeja ī ā

P-7-4

Sadar oties ar tūris a u  
itā  orga izā ijā  u  
paš aldī ā  tūris a 

produktu eidoša ā u  
ap eklētāju piesaistē

Prioritāte  - Pras es 15. lapa no 37



Prioritāte -Līdzdar ī a: Iedzīvotāji dar ojas kopā its ar itu u  ar pašvaldī u u  jūtas piederīgi 11.01.2022.

Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā i stitū ija/ 
struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-1-1-1
Perso āla pil eidoša as sistē a paš aldī as 
dar i ieku ap ā ī as, o ērtēša a u. . Regulāri Perso āla odaļa Visas paš aldī as 

struktūr ie ī as
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paaugsti āta perso āla 
ko pete e visās 
pašvaldī as struktūrvie ī ās

L-1-1-2

Vie otas pieejas izstrāde u  ie ieša a 
paš aldī as dar i ieku ko u ikā ijai ar 
iedzī otājie , kas ūtu ērsta uz sadar ī u 
iedzī otāju ajadzī u risi āša ā u  
paš aldī as at alsta s iegša u iespēju ro ežās

Regulāri Perso āla odaļa Vispārējā  odaļa PB; VB; ES 

fi a sēju s

Izstrādāta u  ieviesta pieeja 
pašvaldī as dar i ieku 
ko u ikā ijai ar 
iedzīvotājie

L-1-1-3
Ār alstu u  itu paš aldī u la ās prakses 
iz a toša a Pastā īgi Perso āla odaļa Vispārējā odaļa; 

Eko o ikas odaļa PB; VB; ES fondi
Pārņe tie la ās prakses 
pie ēri

L-1-2-1
Jau u pakalpoju u s iegša a elektro iskā 
for ā 2021.-2027.

Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as VDC

PB; KSB; VB; ES 

fi a sēju s

Jaunu pakalpojumu 

pieeja ī a elektro iskā 
for ā

L-1-2-2

Ar Ve tspils pilsētas paš aldī as iekšējo 
i for ā ijas apriti saistīto i for ā ijas 
sistē u pil eidoša a

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

fi a sēju s
Pil veidotas pašvaldī as 
i for ā ijas sistē as

L-1-2-3
E-pakalpoju u iz a toša as ei i āša a ga  
iedzī otāju, ga  paš aldī as iestāžu idū Pastā īgi Visas paš aldī as 

struktūr ie ī as VDC
PB; KSB; VB; ES 

fi a sēju s
Paaugsti āta e-pakalpoju u 
iz a toša a

L-1-3-1

E-pār aldes pakalpoju u praktiskās 
iz a toša as ā ī u iekļauša a Ve tspils 
izglītī as iestāžu ūžizglītī as progra ās

Pastā īgi Izglītī as pār alde VeA; VT; VDC; 

Ve tspils i liotēka
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Pieeja as ūžizglītī as 
progra as digitālo 
prasmju apguvei, t.sk. e-

pārvaldes pakalpoju u 
iz a toša ai

L-1-3-2
Bēr u u  jau iešu iepazīsti āša a ar e-
pakalpoju u iz a toša u Pastā īgi VDC

VeA; VT; Izglītī as 
pār alde; Ve tspils 

i liotēka

PB; VB; ES 

fi a sēju s

S iegta i for ā ija ēr ie  
u  jau iešie  par e-
pārvaldes pakalpoju u 
iz a toša u

L-1-3-3

Pilsētas iesie  u  pote iālajie  
iedzī otājie  ozī īgu pakalpoju u 
s iegša a attāli āti

Pastā īgi Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as VDC

PB; KSB; VB; ES 

fi a sēju s

S iegti attāli ātie 
pakalpoju i pilsētas viesie  
u  pote iālajie  
iedzīvotājie

L- : Sa iedrī ai tuva u  oder a pilsētas pārvalde

L-1-1

Pastā īgi īste ot u  attīstīt 
gudru, efektī u u  at ērtu 

pār aldī u

L-1-2
At alstīt u  attīstīt e-pār aldes 

rīkus

L-1-3

Vei i āt e-pakalpoju u 
iz a toša u dažādu sa iedrī as 

grupu idū

Prioritāte -Līdzdar ī a 16. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā i stitū ija/ 
struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-1-4-1

Valsts u  paš aldī u ie oto klie tu 
apkalpoša as e tra VPVKAC  pieejas 
īste oša a paš aldī as i stitū iju dar ī ā

2021.-2023. Vispārējā  odaļa VDC
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Iedzīvotājie  ērti 
pašvaldī as pakalpoju i

L-1-4-2
Paš aldī as iestāžu dar ī as efekti itātes u  
attie īgo uzde u u iz aksu iz ērtēša a Regulāri Fi a šu odaļa -

PB; ES 

fi a sēju s

Izvērtēta pašvaldī as 
struktūrvie ī u efektivitāte 
un izdevumi

L-1-4-3

Paš aldī as kapitālsa iedrī u dar ī as 
efekti itātes u  attie īgo uzde u u iz aksu 
iz ērtēša a

Regulāri KPN -
PB; ES 

fi a sēju s

Izvērtēta pašvaldī as 
struktūrvie ī u efektivitāte 
un izdevumi

L-1-5-1
Iedzī otāju iesaistīša a paš aldī as lē u u 
pieņe ša ā Regulāri Pilsētas ārketi ga 

odaļa Vispārējā odaļa PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paaugsti āta iedzīvotāju 
iesaiste pašvaldī as lē u u 
pieņe ša ā, t.sk. klātie es 
tikša os, pu lisko 
apsprieša u par lielākajie  
i vestī iju projektie  u  
uzņē ējdar ī as 
aktualitātē  veidā

L-1-5-2 Pilsētas iedzī otāju aptaujas Regulāri Pilsētas ārketi ga 
odaļa

Paš aldī as Iestādes 
un 

kapitālsa iedrī as

PB; ES 

fi a sēju s
Ikgadēji veiktas iedzīvotāju 
aptaujas

L-1-5-3
Sa iedrī as i for ēša a par paš aldī as 
dar ī u u  aktualitātē Regulāri Pilsētas ārketi ga 

odaļa -
PB; ES 

fi a sēju s

Sa iedrī as i for ēša as 
pasāku i par pašvaldī as 
dar ī u u  aktualitātē

L-1-5-4
Ko u ikā ijas ka ālu daudz eidoša a u  

oder izēša a Pastā īgi Pilsētas ārketi ga 
odaļa -

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Sa iedrī as i for ēša as 
ka ālu par pašvaldī as 
dar ī u u  aktualitātē  
daudzveidī a

L-1-5-5
Regulāras at ērto dur ju die as paš aldī as 
i stitū ijās Regulāri Pilsētas ārketi ga 

odaļa

Paš aldī as Iestādes 
un 

kapitālsa iedrī as

PB; ES 

fi a sēju s
Orga izētas atvērto durvju 
dienas

L-1-5-6

Ve tspils pilsētas paš aldī as, tās iestāžu u  
kapitālsa iedrī u so iālo tīklu ko u ikā ijas 
pil eidoša a

Pastā īgi Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as

Pilsētas ārketi ga 
odaļa

PB; KSB; ES 

fi a sēju s
Efektīva ko u ikā ija 
so iālajos tīklos

L-1-5-7

Ve tspils pilsētas paš aldī as, tās iestāžu u  
kapitālsa iedrī u ājas lapu pil eidoša a u  
aktualizēša a

Pastā īgi Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as

Pilsētas ārketi ga 
odaļa

PB; KSB; ES 

fi a sēju s

Moder as u  ūsdie īgas 
Ve tspils pilsētas 
pašvaldī as struktūrvie ī u 

ājas lapas

L-1-4

Pil eidot iedzī otājie  ērtu 
paš aldī as pār aldes i stitū iju 

i frastruktūru

L-1-5

Veidot k alitatī u u  drošu 
de okrātiskās līdzdalī as u  

i for ā ijas telpu

Prioritāte -Līdzdar ī a 17. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā i stitū ija/ 
struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-1-6-1
Iesaistīša ās u  projektu realizā ija teritoriālās 
sadar ī as iet aros Pastā īgi Vispārējā  odaļa Attīstī as pār alde

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Piesaistīts fi a sēju s 
teritoriālās sadar ī as 
projektos; Ieviesti 

teritoriālās sadar ī as 
projekti

L-1-6-2

Ve tspils alstspilsētas u  Ve tspils o ada 
kopīgas attīstī as progra as .-

.gada  izstrāde, īste oša a u  
uzraudzī a

2021.-2027. Eko o ikas odaļa Ventspils novada 

paš aldī a PB; VB

Ve tspils valstspilsētas u  
Ve tspils ovada kopīga 
attīstī as progra a .-

7.gada  u  uzraudzī as 
pārskati

L-1-6-3

Sadar ī a ar Ve tspils o ada paš aldī u 
izglītī as, atkritu u apsai iekoša as u  
i ilās aizsardzī as jautāju os

Pastā īgi Izpilddirektors

Eko o ikas odaļa; 
Izglītī as pār alde; 
VLK; Paš aldī as 
policija

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Pastāvoša sadar ī a ar 
Ventspils novadu

L-1-6-4
Sadar ī a ar itā  paš aldī ā  piekrastes 
attīstī as u  itos kopīgu i terešu jautāju os Pastā īgi Izpilddirektors

Eko o ikas odaļa; 
APN; TIC

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Pastāvoša sadar ī a ar itā  
pašvaldī ā

L-1-6-5
Aktī a iesaistīša ās paš aldī u i terešu 
aizstā ī as orga izā ijās Pastā īgi Izpilddirektors -

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paaugsti āta dar i ieku 
ko pete e u  iesaistīša ās 
plā oša as pro esā

L-1-6-6
Paš aldī as u  i stitū iju starptautiskās 
sadar ī as paplaši āša a Pastā īgi Vispārējā  odaļa Visas paš aldī as 

struktūr ie ī as
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paaugsti āta dar i ieku 
ko pete e u  iesaistīša ās 
plā oša as pro esā

L-2-1-1

Iedzī otājie  draudzīgu ietu eidoša as 
turpi āša a pilsētā pieeja as, ērtas u  ar 
iespējā  orga izēt sa iedriskos pasāku us

2021.-2027. Kultūras e trs Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as

PB; VB; ES 

fi a sēju s

At alstītas iedzīvotāju idejas 
iedzīvotājie  draudzīgu 
vietu veidoša ai pilsētā

L-2-1-2

Paš aldī as at alsts iedzī otāju, īpaši jau iešu, 
u  ko ersa tu i i iatī as projektie  u  
konkursiem

Pastā īgi Izpilddirektors

Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as, 
izņe ot ŪDEKA

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Iedzīvotāju i i iatīvas fo da 
at alstīti iedzīvotāju 
pasāku i u  itas i i iatīvas

L-2-1-3

Paš aldī as atgrieze iskās saites ei i āša a, 
odroši ot liku doša as prasī as u  ei i ot 
rī prātīgās i i iatī as paš aldī as iedzī otāju 

iesaistē

Pastā īgi Fi a šu odaļa Pilsētas ārketi ga 
odaļa; VDC

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Ieviesti pasāku i 
atgrieze iskās saites 
vei i āša ai ar 
iedzīvotājie , pie ēra , 
līdzdalī as udžets

L-2-1-4 Brī prātīgo dar a sek ēša a Pastā īgi So iālais die ests

Kultūras e trs; 
Kurzemes 

filharmonija; 

Izglītī as pār alde; 
Ventspils muzejs

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Attīstītas rīvprātīgo dar a 
iespējas

L-2-1-5

Aktuālās i for ā ijas odroši āša a par 
jau iešu i i iatī u at alsta iespējā  u  
jau iešu at alsta i for ā ijas platfor as 
uzturēša a

2021.-2027. Izglītī as pār alde

Kultūras e trs; 
So iālais die ests; 
Attīstī as pār alde; 
VeA; VT; Ventspils 

i liotēka

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Jau iešie  pieeja a 
at alsta u  i for ā ijas 
platforma

L- : Iedzīvotāju grupu, īpaši jau at es paši i iatīvas at alsts

L-1-6

Turpi āt u  pil eidot 
paš aldī as sadar ī u ar itā  

paš aldī ā  u  i stitū ijā

L-2-1

Veidot plašāku ko u ikā iju par 
iedzī otāju i i iatī u projektu 
ko kursos pieeja ā at alsta 

saņe ša u u  paplaši ot 
at alstā o i i iatī u loku

Prioritāte -Līdzdar ī a 18. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā i stitū ija/ 
struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-2-2-1
Izskatīt iespēju pārņe t apkai ju eidoša as 
praksi o itā  Lat ijas pilsētā 2021.-2027. Eko o ikas odaļa APN

PB; KSB; VB; ES 

fi a sēju s

Izvērtēta apkai ju 
veidoša as prakses 

epie ieša ī a Ve tspils 
pilsētā

L-2-2-2
Aktuālās i for ā ijas odroši āša a par 
kopie u i iatī u at alsta iespējā 2021.-2027. Kultūras e trs

So iālais die ests; 
Attīstī as pār alde; 
VeA; VT; Izglītī as 
pār alde; Ve tspils 

i liotēka

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Interesentiem pieejama 

i for ā ija, pie ēra , par 
Latvijas kopienu fondu 

kustī u, Kurze es NVO 
atbalsta fondu u.c.

L-2-3-1
At alsts starptautiskie  jau iešu projektie  
t.sk. ar sadraudzī as pilsētu jau iešie 2021.-2027. Izglītī as pār alde VeA; VT; Attīstī as 

pār alde; VDC
PB; VB; ES 

fi a sēju s
Ve tspils jau iešu iesaiste 
starptautiskos projektos

L-2-3-2

Ārpus Ve tspils studējošo  jau iešu 
i for ēša a par pilsētā pieeja ajā  iespējā  
izglītī as u  profesio ālajā jo ā pilsētas 
piederī as ei i āša ai

2021.-2027. Eko o ikas odaļa

VeA; VT; VATP; 

Izglītī as pār alde; 
Perso āla odaļa; 
Pilsētas ārketi ga 

odaļa

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Ārpus Ve tspils studējošo 
Ve tspils jau iešu 
i for ētī a par Ve tspilī 
pieeja ajā  iespējā  u  
saik es sagla āša a

L-2-4-1
Fi a siāls at alsts Ve tspils pilsētas skolu 
pašpār alžu akti itātē 2021.-2027. Izglītī as pār alde -

PB; Cits 

fi a sēju s
Aktīva skolē u pašpārvalžu 
dar ī a

L-2-4-2 Skolē u pašpār alžu līderu ap ā ī as 2021.-2027. Izglītī as pār alde -
PB; Cits 

fi a sēju s

Pil veidotas skolē u 
pašpārvalžu līderu pras es 
u  zi āša as

L-2-4-3

At alsts efor ālajai orga izā ijai "Prezide tu 
klu s", kurā dar ojas Ve tspils skolu skolē u 
pašpār alžu līderi, kā arī iesaistīša a lē u u 
pieņe ša ā pilsētā

2021.-2027. Izglītī as pār alde Vispārējā odaļa PB

Skolē u pašpārvalžu līderi 
iesaistīti lē u u 
pieņe ša ā

L- : Iedzīvotāju e igrā ijas azi āša a u  re igra tu/ ārvalst ieku i tegrā ija

L-3-1-1
Ve tspils iedzī otāju e igrā ijas ie eslu 
apzi āša a 2021. Eko o ikas odaļa Pilsētas ārketi ga 

odaļa
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Veikta iedzīvotāju 
aiz raukša as ie eslu 
apzi āša a

L-3-1-2

Paš aldī as progra as iedzī otāju 
e igrā ijas azi āša ai izstrāde u  
īste oša a

2022.-2027. Eko o ikas odaļa Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Visaptveroša pašvaldī as 
darbinieku iesaiste 

e igrā ijas azi āša ā

L-3-1-3
Pilsētas iedzī otāju iesaistīša a pozitī as 
pieredzes u  dzī es k alitātes rekla ēša ā 2021.-2027.

Pilsētas ārketi ga 
odaļa Eko o ikas odaļa PB; ES 

fi a sēju s

Visaptveroša pilsētas 
iedzīvotāju iesaiste 
e igrā ijas azi āša ā

L-3-2-1

At alsta pasāku u eikša a diasporas saik es 
stipri āša ai ar Lat iju, t.sk. Ve tspil ieka 
ide titātes u  piederī as sajūtas stipri āša ai, 
iesaistot e igra tu ģi e es u  draugus

2021.-2027. Eko o ikas odaļa Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Veikti at alsta pasāku i 
Latviešu diasporas saik es 
stipri āša ai ar Latviju

L-3-2

Sek ēt iedzī otāju piesaisti u  
oturēša u, ei i ot 

ree igrā iju u  saliedējot 
sa iedrī u

Mazi āt e igrā iju o Ve tspils 
pilsētasL-3-1

Vei i āt teritorijas attīstī as 
iedrī u u  apkai ju eidoša os 

Ve tspilī
L-2-2

L-2-3

Palīdzēt eidot jau iešu pasaules 
skatīju u, ei i āt 

starptautiskus kontaktus

L-2-4

At alstīt u  iesaistīt Ve tspils 
pilsētas skolu skolē u 

pašpār aldes

Prioritāte -Līdzdar ī a 19. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā i stitū ija/ 
struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-3-2-2

Iedzī otāju ko taktpu kta dar ī as u  ājas 
lapas .li i e tspils.l  odroši āša a u  
attīstīša a, praktiska at alsta odroši āša a 
atgrieša ās/ pār elša ās pro esa , i for ējot 
re igra tus/ ār alst iekus par iespējā  
iekļauties Ve tspils dar a tirgū, iegūt jau u 
k alifikā iju izglītī as iespējā  ēr ie , 
lat iešu alodas kursu pieeja ī u u. .

Pastā īgi Eko o ikas odaļa Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Nodroši āta Iedzīvotāju 
ko taktpu kta dar ī a u  
vie ota i for ā ijas 
platforma ar praktisku 

i for ā iju par pār elša os 
uz Ventspili (darba tirgus 

iespējas, profesio ālās 
pil veides iespējas, izglītī as 
iespējas ēr ie , latviešu 
valodas kursu pieeja ī a 
u.c.)

L-3-2-3
Vei i āt Ve tspils iedzī otāju, ree igra tu u  
jau ie rau ēju piederī as sajūtu pilsētai Pastā īgi Izpilddirektors

Pilsētas ārketi ga 
odaļa; 

Izglītī as pār alde; 
Kultūras e trs; 
Ventspils muzejs; 

Ve tspils i liotēka;
Kurzemes 

filharmonija

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Orga izēti saliedējoši u  
starpkultūru pasāku i, 
popularizēti la ās prakses 
pie ēri u. .

L-3-2-4

Orga izēt i for atī us u  izglītojošus 
pasāku us Ve tspils iedzī otājie  par 
ie līdzīgā  iespējā  u  ediskri i ā iju, lai 

uzla otu tās attieks i u  saliedētu tos 
jau ie rau ēju iekļauša ai

Pastā īgi Eko o ikas odaļa

Pilsētas ārketi ga 
odaļa; 

Izglītī as pār alde; 
Kultūras e trs;
Ventspils muzejs; 

Ve tspils i liotēka; 
Kurzemes 

filharmonija

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Orga izēti i for atīvi u  
izglītojoši pasāku i, t.sk. 
Izglītī as iestādēs par 

ediskri i ā iju, iekļauša u 
u  saliedētī u

L-3-2-5

Ro u kopie as so iāli eko o iskās 
i tegrā ijas ei i āša a izglītī as, 

odar i ātī as, eselī as aprūpes u  itās 
jo ās

2021.-2027. Izpilddirektors
Visas paš aldī as 
struktūr ie ī as

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Ro u i tegrā ijas 
progra a pašvaldī as 
so iāli eko o iskajā 
attīstī ā

L-4-1-1 Jau iešu ajadzī u izpēte 2021. Izglītī as pār alde
Eko o ikas odaļa; 
Pilsētas ārketi ga 

odaļa
PB

Noskaidrotas jau iešie  
ozī īgākās vajadzī as 

dzīvei Ve tspilī

L-4-1-2

At alsta progra as, kas pa atota ar izpētē 
iegūtajie  se i āju ie , iz eidoša a, 

oti ējot jau iešus palikt Ve tspilī 
2021.-2027. Izglītī as pār alde Visas pašvaldī as 

struktūrvie ī as

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Izstrādāta progra a 
"Ve tspils - Jau iešie  
draudzīga pilsēta"

L-4-1-3
Jau iešu ājas dar ī as pil eides 
turpi āša a 2021.-2027. Izglītī as pār alde -

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Pil veidota Jau iešu ājas 
dar ī a

L- : Jau u risi āju u ievieša a jau iešu oturēša ai u  piesaistei 

L-3-2

Sek ēt iedzī otāju piesaisti u  
oturēša u, ei i ot 

ree igrā iju u  saliedējot 
sa iedrī u

L-4-1
Izveidot programmu "Ventspils - 

Jau iešie  draudzīga pilsēta"

Prioritāte -Līdzdar ī a 20. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā i stitū ija/ 
struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L- : Daudzveidīga, i te sīva, iedzīvotājus u  ap eklētājus saistoša kultūras dzīve

L-5-1-1

Pētīju a eikša a par kultūras dzī i, t.sk. 
Ve tspils pilsētas iedzī otāju piederī u 
eidojošajie  aspektie

2021.-2022. Eko o ikas odaļa

Kultūras e trs, 
Ventspils muzejs, 

Ve tspils i liotēka, 
Pilsētas ārketi ga 

odaļa, TIC

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Veikts pētīju s par kultūras 
dzīvi u  piederī u 
veidojošajie  aspektie

L-5-1-2

Kultūras pasāku u piedā āju a 
pil eidoša a, pa atojoties uz pētīju ā 
izdarītajie  se i āju ie

Regulāri
Kultūras e trs; 
Kurzemes 

filharmonija

Pilsētas ārketi ga 
odaļa; Ve tspils 
i liotēka; Ve tspils 

muzejs; TIC; 

Izglītī as pār alde

PB; KSB; VB; ES 

fi a sēju s
Pil veidots kultūras 
pasāku u piedāvāju s

L-5-1-3
Regulāra kultūras pasāku u k alitātes 
iz ērtēša a Regulāri Izpilddirektors

Kultūras e trs; 
Kurzemes 

filharmonija; 

Ve tspils i liotēka; 
Pilsētas ārketi ga 

odaļa; Ve tspils 
uzejs; Izglītī as 

pār alde

PB; VB; ES 

fi a sēju s
Kvalitatīvi u  daudzveidīgi 
kultūras pasāku i

L-5-1-4
K alitatī u, saistošu kultūras pasāku u 
at alstīša a paš aldī as kultūras i stitū ijās 2021.-2027. Kultūras e trs

Kurzemes 

filharmonija; 

Ventspils muzejs; 

Ve tspils i liotēka; 
Izglītī as pār alde

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Kvalitatīvu kultūras 
progra u pieeja ī a 
Ventspils un Latvijas 

iedzīvotājie

L-5-1-5
Pilsētas kultūras iespēju u  pasāku u 
popularizēša a 2021.-2027.

TIC; Pilsētas 
ārketi ga odaļa

Kultūras e trs; 
Kurzemes 

filharmonija; 

Ventspils muzejs; 

Ve tspils i liotēka; 
Izglītī as pār alde

PB; Cits 

fi a sēju s

I for ā ija so iālajos tīklos, 
tī ekļa viet ēs, dažādi 
reklā as ateriāli

L-5-1-6
Ve tspils pilsētas kultūrizglītī as iespēju 
attīstīša a u  popularizēša a 2021.-2027. Izglītī as pār alde

Kurzemes 

filharmonija; VMV; 

Ventspils muzejs; 

Ve tspils i liotēka, 
Kultūras e trs

PB; VB; Cits 

fi a sēju s
Pasāku i ko krētā  

ērķgrupā

L-5-1-7

Iedzī otāju u  uzņē ēju radošās i i iatī as 
ei i āša a pašie  orga izēt saistošus 

pasāku us
2021.-2027. Eko o ikas odaļa

Kultūras e trs; 
Ventspils muzejs; 

Ve tspils i liotēka; 
TIC; Izglītī as 
pār alde

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paplaši āti iedzīvotāju u  
uzņē ēju iesaistes 

ehā is i

L-5-1-8
Starptautiskās sadar ī as paplaši āša a 
kultūras pasāku os 2021.-2027. Kultūras e trs Kurzemes 

filharmonija

PB; VB; Cits 

fi a sēju s 
(t.sk, VKKF)

Ve tspils kā Baltijas u  
a io ālas ozī es 

attīstī as e tra attīstī a u  
ostipri āša a par augstas 

kvalitātes kultūras e tru

L-5-2
Vei i āt Ve tspils radošā 

k artāla iz eidi L-5-2-1

Radošā k artāla u  radošo i dustriju 
sadar ī as platfor as iz eidoša as 
iz ērtēša a, iesaistot iedzī otājus diskusijā par 
tie  saistošu ele e tu eidoša u

2021.-2027. Kultūras e trs APN
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Izvērtēta radošā kvartāla u  
radošo i dustriju sadar ī as 
platfor as izveidoša a 
radošo profesiju 

āksli ieki, a at ieki, 
dizai eri u. .  dar ī ai

Vei i āt saistošu, tradi io ālu u  
saliedējošu pasāku u 

orga izēša u, kas ei i a 
e tspil ieku piederī as sajūtu 

pilsētai

L-5-1

Prioritāte -Līdzdar ī a 21. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā i stitū ija/ 
struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-5-3-1
Starptautisku profesio ālās kultūras u   

ākslas pasāku u festi ālu  at alstīša a Regulāri Kurzemes 

filharmonija

Ventspils muzejs; 

Ve tspils i liotēka; 
VLK; Rakstnieku un 

tulkotāju āju; 
VMV; Izglītī as 

KSB; PB; VB

Paplaši āts pilsētas 
profesio ālās ākslas 
pakalpoju u piedāvāju s

L-5-3-2

Paš aldī as kultūras iestāžu rīkoto pasāku u 
paplaši āša a, iz a tojot radošas u  
i teraktī as teh oloģijas u  spēles, 
orga izējot tiešsaistes režī a lek ijas, 
konferences, kursus u.c.

2021.-2027.

Ve tspils i liotēka; 
Kultūras e trs; 
Kurzemes 

filharmonija; 

Ventspils muzejs

Izglītī as pār alde PB; KSB; VB; ES 

fi a sēju s

Paplaši āts pasāku u u  
pakalpoju u piedāvāju s 
jau iešu auditorijai u. . 

ērķgrupā .

L-5-3-3
Profesio ālās ie irzes kolektī u u  iz ilī as 
at alstīša a 2021.-2027.

Kurzemes 

filharmonija
VMV KSB; PB; VB

Paplaši āts pilsētas 
profesio ālās ākslas 
pakalpoju u piedāvāju s

L-5-3-4
Ko u ikā ijas ateriālu izstrāde u  iz eide 
pu li itātes sek ēša ai 2021.-2027.

Pilsētas ārketi ga 
odaļa

Ventspils muzejs; 

Ve tspils i liotēka; 
Kultūras e trs; 
Kurzemes 

filharmonija

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paaugsti āta Ve tspils 
pilsētas pašvaldī as kultūras 
iestāžu  pu li itāte u  
attīstītas tī ekļa viet es

L-5-3-5

Profesio ālās ākslas pieeja ī as ei i āša a 
teātra a s "Jūras ārti", ko ertzāle 

"Lat ija"  sadar ī ā ar Lat ijas u  
starptautiskā  produ e tu ap ie ī ā

Pastā īgi Kurzemes 

filharmonija

Ventspils muzejs; 

Ve tspils i liotēka; 
Izglītī as pār alde; 
Kultūras e trs; 
VMV

KSB; PB; VB

Ve tspils kā Baltijas u  
a io ālas ozī es 

attīstī as e tra attīstī a u  
ostipri āša a par augstas 

kvalitātes kultūras e tru

L-5-4-1

Kultūras e tra ēkas re o ā ija, 
la iekārtoša a u  teh iskā odroši āju a u  

ateriālteh iskās āzes oder izā ija
2021.-2027. Kultūras e trs -

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Atjau ota Kultūras e tra 
ēka u  oder izēta tā 

ateriālteh iskā āze

L-5-4-2
Teātra a a Jūras ārti re o ā ija u  
la iekārtoša a 2021.-2027.

Kurzemes 

filharmonija
Kultūras e trs KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s
Re ovēts u  la iekārtots 
teātra a s "Jūras vārti"

L-5-4-3
Daudzfu k io ālā pakalpoju u e tra 
Gāliņ ie ā ū ie ī a 2021. Ve tspils i liotēka VNĪ PB; VB; ES 

fi a sēju s

Daudzfu k io ālais 
pakalpojumu centrs 

Gāliņ ie ā

L-5-4-4
Ve tspils i liotēkas i frastruktūras u  
pakalpoju u oder izā ija 2021.-2027. Ve tspils i liotēka -

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Moder izēta Ve tspils 
i liotēkas i frastruktūra u  

pakalpojumi

L-5-5-1

Iedzī otāju t.sk. azāku tautī u, pie ēra , 
ro u  akti itātes ei i āša a a atieru ākslā 
u  jau radē

2021.-2027. Kultūras e trs
Ve tspils i liotēka; 
Ventspils muzejs; 

Izglītī as pār alde

PB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Ventspils un Latvijas 

iedzīvotāju pieeja ī a 
a atier ākslai u  jau radei

L-5-5-2
At alsta sistē as k alitatī ai a atier ākslai 

odroši āša a 2021.-2027. Kultūras e trs -

PB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Sniegts atbalsts 

a atier ākslas 
pil veidoša ai

L-5-5-3

Lat iešu ēsturisko ze ju u  u ikālās 
kultūr ides u  kopīgas ide titātes sagla āša a 
u  popularizēša a

2021.-2027. Izpilddirektors

Kultūras e trs;
Ve tspils i liotēka;
Ventspils muzejs

PB; VB; ES 

fi a sēju s; 
Cits 

fi a sēju s

Lī iešu, ve tiņu tradī iju 
sagla āša a u  
popularizēša a

Atjau ot kultūras iestāžu 
i frastruktūru u  pil eidot 

kultūras o jektu 
ateriālteh isko āzi

L-5-4

L-5-5

Sagla āt u  popularizēt lat iešu, 
lī iešu, e tiņu u  itu tautu 

kultūras ide titāti āka ajā  
paaudzē  kā e ateriālo 

kultūras a toju u

L-5-3

Pil eidot u  oder izēt 
pilsētas kultūras pakalpoju u 

piedā āju u

Prioritāte -Līdzdar ī a 22. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā i stitū ija/ 
struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-5-6-1

Ve tspils pilsētas u  Ve tspils o ada garīgo 
u  ateriālo ēstures lietu apzi āša as, 
ākša as, gla āša as u  popularizēša as 
odroši āša a Ve tspils uzejos

2021.-2027. Ventspils muzejs
Ventspils novada 

paš aldī a
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Baltijas ēroga tūris a 
gala ērķa tālāka attīstī a. 
Mūsdie īga krāju a 
gla āša as u  ekspo ēša as 
prasī ā  at ilstoša ēka u  

rīvda as ekspozī ijas 
iekārtoju s.

L-5-6-2

Kultūr ēsturiskā a toju a izpēte u  
popularizēša a, kultūras satura pieeja ī as 

odroši āša a plašai sa iedrī ai, alstoties uz 
uzeja krāju u, dar i ieku i telektuālajā  

u  radošajā  iespējā

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

fi a sēju s

Kultūrvēsturiskā a toju a 
izpēte u  popularizēša a, 
kultūras satura pieeja ī as 

odroši āša a plašai 
sa iedrī ai

L-5-6-3

I for ā ijas pieeja ī as odroši āša a par 
uzeja krāju u, ei ot digitalizā iju u  

Na io ālā uzeja krāju a kopkataloga u  
datu āzes "Ve tspils hro ika" tālāku attīstī u

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

fi a sēju s

I for ā ijas pieeja ī a 
plašai sa iedrī ai par 
Ve tspils uzeja krāju u u  
tā popularizēša a

L-5-6-4 Ve tspils uzeja i frastruktūras pil eidoša a 2021.-2027. Ventspils muzejs -
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Pilnveidota Ventspils muzeja 

i frastruktūra, t.sk. iz ūvēta 
jau a Piejūras rīvda as 

uzeja ēka u  laivu oju es

L-5-6-5

Ve tspils uzeja orga izēto ikgadējo izuālās 
ākslas - glez ie ī as, grafikas ple ēru u  

kera ikas si pozija starptautiskās kapa itātes 
palieli āša a

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

fi a sēju s
Kultūrvides attīstī a u  
radošu a vei i āša a

L-5-6-6

Sadar ī as ei i āša a ar izglītī as iestādē  
u  ūžizglītī as i stitū ijā , attīstot 

uzejpedagoģisko piedā āju u radoša  
for ālās u  efor ālās izglītī as at alsta

2021.-2027. Ventspils muzejs Izglītī as pār alde PB; VB; ES 

fi a sēju s

Radoša for ālās u  
efor ālās izglītī as at alsta 

pieeja ī a

L- : Daudzveidīgas sportoša as, aktīvās atpūtas u  augstas klases sporta iespējas

L-6-1

Vei i āt sporta i frastruktūras 
paplaši āša u dažādu akti itāšu 

eikša ai zie as sezo ā
L-6-1-1 Sporta i frastruktūras paplaši āša a 2023.-2027. Sporta pār alde OC Ventspils

PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paplaši ātas iekštelpu 
sporta i frastruktūras 
iespējas, pie ēra , 
peldbaseins, ledus halle, 

basketbola halle, sporta 

a ēža

L-5-6
Attīstīt Ve tspils uzeja  

i frastruktūru u  piedā āju u

Prioritāte -Līdzdar ī a 23. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s Izpildes 

periods

At ildīgā i stitū ija/ 
struktūr ie ī a

Līdzat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Fi a sēju a 
avoti

Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L-6-2-1
Iedzī otāju, tai skaitā ēr u u  jau iešu, 
līdzdalī as sporta akti itātēs sek ēša a Pastā īgi Sporta pār alde OC Ventspils; 

Izglītī as pār alde PB; VB

Iedzīvotāji iesaistīti 
daudzpusīgās sporta 
aktivitātēs

L-6-2-2
Sporta āžu efektī a iz a toša a izglītoja o 
sporta odar ī ā Pastā īgi Izglītī as pār alde - PB

Nodroši ātas ārpusstu du 
odar ī as skolē ie

L-6-2-3

Sporta o jektu u  daudz eidīgu sporta 
pasāku u pieeja ī as odroši āša a isā  
iedzī otāju grupā

Regulāri Sporta pārvalde
Sporta klubi; OC 

Ve tspils; Izglītī as 
pār alde

PB

Visā  iedzīvotāju grupā  
pieejami sporta objekti un 

pasāku i

L-6-2-4
Se ioru iesaistīša ās sek ēša a sporta 
akti itātēs u  eselī u ei i ošos pasāku os Regulāri Sporta pārvalde

Sporta klubi; 

Izglītī as pār alde; 
OC Ventspils

PB
Sporta aktivitātēs iesaistīti 
ve āka gadagāju a ilvēki

L-6-3-1
Pu liskās i frastruktūras iz ū e u  pār ū e, 
ei i ot e ergoefekti itātes paaugsti āša u 2021.-2027. Sporta pār alde OC Ventspils; 

Ko u ālā pār alde
PB; VB; ES 

fi a sēju s

Pil veidota pu liskā 
i frastruktūra aktīva  
dzīvesveida , pie ēra , 
velo eliņi, piedzīvoju u 
parks, rodeļu trase

L-6-3-2
Sporta o jektu ateriālteh iskā 

odroši āju a attīstī a
Regulāri Sporta pār alde OC Ventspils PB; VB

Sporta āzes odroši ātas ar 
kvalitatīvu aprīkoju u u  
sporta i ve tāru

L-6-3-3
Jau u, i o atī u aktī ās atpūtas ele e tu 
ie ieša a pilsētā Regulāri Sporta pār alde OC Ventspils; 

Ko u ālā pār alde PB
Daudzpusīgi aktīvās atpūtas 
ele e ti pilsētā

L-6-4-1
K alifi ētu tre eru piesaiste Sporta skolā 
"Spars"

Pastā īgi Izglītī as pār alde - PB; VB Piesaistīti kvalifi ēti tre eri

L-6-4-2
Starptautiskai dar ī ai paredzētās sporta 
i frastruktūras atjau oša a u  paplaši āša a 2022.-2027. Sporta pār alde OC Ventspils PB; VB

Starptautiskiem 

oteiku ie  at ilstošas 
sporta āzes, t.sk. fut ola 
stadio s, vieglatlētikas 
stadions, BMX trase, 

mototrase u.c.

L-6-4-3

Pilsētas sporta u  eselīga dzī es eida iespēju 
popularizēša a dažādā  ērķa grupā  
sporta orga izā ijā , sporta eidu 

federā ijā

Pastā īgi Sporta pārvalde

OC Ventspils; Sporta 

klubi; Sporta 

pār alde; Izglītī as 
pār alde

PB; VB; Cits 

fi a sēju s

Ve tspils sporta āzes 
iz a to arī itu pilsētu u  
valstu sportisti o etņu, 
sa e sī u, ko fere ču u. . 
pasāku u rīkoša ai

L-6-4-4

Ap ā ī u, se i āru, pieredzes ap aiņas 
rau ie u orga izēša a tre erie  u  sporta 

darbiniekiem

Regulāri Izglītī as pār alde Sporta pār alde; OC 
Ventspils

PB; VB

Sporta orga izēša ā 
iesaistītā perso āla 
kvalifikā ijas paaugsti āša a

L-6-5-1
Augstas klases sportistu sagata oša as e tra 
attīstī a 2021.-2027. Sporta pār alde OC Ventspils; 

Izglītī as pār alde
VB; PB; Cits 

fi a sēju s

Attīstīta sportistu 
sagatavoša as e tra 
i frastruktūra u  

ateriālteh iskā āze

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

ko a dā Regulāri Sporta pār alde OC Ventspils

PB; VB; Cits 

fi a sēju s 
(t.sk. LOK; LOV; 

sporta 

federā ijas

Augsti sportistu sasniegumi 

starptautiskā arē ā

L-6-6
Vei i āt alsts at alstu Ve tspils 

Na io ālajā  sporta āzē L-6-6-1

Sporta i stitū iju aktī a dar ī a dažādās 
orga izā ijās, piedalīša ās a io ālās sporta 
politikas eidoša ā

Regulāri Sporta pār alde OC Ventspils
PB; VB; Cits 

fi a sēju s

Nodroši āta līdzdalī a valsts 
sporta politikas veidoša ā 
u  doku e tu sagatavoša ā

L-6-2

Iesaistīt sa iedrī u sporta u  
fiziskajās akti itātēs,  iz a tojot 

jau la i iekārtoto sporta 
i frastruktūru u  plaši iesaistot 
isas iedzī otāju grupas, īpaši tās 

azaktī o daļu

L-6-5

At alstīt augstas klases 
sportistus u  profesio ālos 

sporta klu us, sek ējot 
Ve tspils ārda eša u alstī u  

pasaulē

L-6-3

Veikt pu liskās i frastruktūras 
iz ū i u  pār ū i eselīga 
dzī es eida ei i āša ai

Nodroši āt sporta 
i frastruktūras attīstī u, t.sk. 

atjau ot esošo sporta 
i frastruktūru u  paplaši āt to 

starptautiskai dar ī ai

L-6-4

Prioritāte -Līdzdar ī a 24. lapa no 37



Prioritāte -Vide: Iedzīvotāji jūtas fiziski u  e o io āli odroši āti u  pārlie i āti par savu ākot i 11.01.2022.

Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s
Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzdat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a
Fi a sēju a a oti Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-1-1-1
Orga izēt īres dzī oja u āju jau ū ju 
projektu līdzfi a sēša as ko kursus Ve tspilī Regulāri Eko o ikas odaļa - PB; VB

Orga izēts līdfi a sēša as 
ko kurss. Uz ūvētas jau as īres 
dzīvoja as ājas.

V-1-1-2

Gra tu progra as orga izēša a dzī oja ā 
fo da atjau oša ai Ve pilsētā, pieļaujot 
darīju u fu k iju ēku iz ietoša u pir ajos 
stā os

2021.-2027. Eko o ikas odaļa APN PB; ES fi a sēju s; VB Atjau ots  dzīvoja ais fo ds  
Ve pilsētā

V-1-1-3
Piedalīša ās alsts ājokļu politikas 
doku e tu izstrādē Pastā īgi Eko o ikas odaļa Juridiskā odaļa; VNĪ PB; VB

S iegti priekšliku i valsts 
ājokļu politikai

V-1-1-4 Īres āju ū ie ī as ei i āša a 2021.-2027. VNĪ - PB; VB; ES fi a sēju s Jau as īres ājas

V-1-1-5
Jau u daudzdzī okļu dzī oja o āju 

ū ie ī a 2021.-2027. VNĪ - PB; VB; ES fi a sēju s Jau as daudzdzīvokļu dzīvoja ās 
ājas

V-1-2-1
Dzī oja ā fo da e ergoefekti itātes 
paaugsti āša as ei i āša a Pastā īgi Eko o ikas odaļa BAI; VNĪ PB; VB; ES fi a sēju s; 

Cits fi a sēju s
Paaugsti āta dzīvoja ā fo da 
e ergoefektivitāte

V-1-2-2

Daudzī okļu dzī oja o ēku teritoriju 
la iekārtoša as paš aldī as at alsta 
progra as turpi āša a

Pastā īgi Ko u ālā pār alde -
PB; VB; ES fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

La iekārtotas daudzdzīvokļu 
dzīvoja o ēku teritorijas

V-1-2-3

Dzī oja o āju pieslēgša ās ei i āša a 
pilsētas e tralizētajie  ūde ssai ie ī as 
tīkie

2021.-2027. ŪDEKA -

KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s; Cits 
fi a sēju s

Jau i dzīvoja o āju pieslēgu i 
pilsētas e tralizētajie  
ūde sai ie ī as tīklie

V-1-2-4
Dzī oja o āju pieslēgša ās ei i āša a 
pilsētas e tralizētajai siltu apgādei 2021.-2027. Ventspils siltums -

KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s; Cits 
fi a sēju s

Jau i dzīvoja o āju pieslēgu i 
pilsētas e tralizētajai 
siltu apgādei

V-1-2-5

I for atī u u  izglītojošu pasāku u eikša a 
Ve tspils iedzī otājie  par 
e ergoefekti itātes paaugsti āša as 
pasāku ie  daudzdzī okļu dzī oja ās ājās 
u  i di iduālās ājās, to iespēja ie  
fi a sēju a a otie , kā arī iegu u ie , ko 
tie sniedz

Pastā īgi Eko o ikas odaļa VNĪ; Pilsētas 
ārketi ga odaļa PB; VB; ES fi a sēju s Veikti i for atīvi u  izglītojoši 

pasāku i par e ergoefektivitāti 

V-1-3-1

At alsta s iegša as turpi āša a 
uzai i ātajie  spe iālistie , piedā ājot izīrēt 
paš aldī as dzī oja o fo du

Pastā īgi Eko o ikas odaļa Dzī okļu odaļa PB; VB

Pilsētas dzīvoja ajā fo dā dzīvi 
uzākušie jau ie spe iālisti IKT, 
izglītī as, veselī as aprūpes, 
apstrādes rūp ie ī as u. . 
jo ās

V-1-3-2
Budžeta tipa dzī oja ā fo da piedā āša a 
jau iešie  u  daudz ēr u ģi e ē 2021.-2027. Dzī okļu odaļa VNĪ PB; VB; ES fi a sēju s

Pašvaldī as dzīvoja ajā fo dā 
dzīvi uzsākušie jau ieši u  
daudz ēr u ģi e es

V- : Kvalitatīvu u  ko forta lu ājokļu attīstī a

V-1-1

Vei i āt u  at alstīt ilgtspējīgu, 
ze u ekspluatā ijas u  

ū ie ī as iz aksu ājokļu 
ū ie ī u u  atjau oša u 

Ve tspilī

Paaugsti āt ājokļu k alitāti, 
oder izējot u  uzla ojot 

ājokļu e ergoefekti itāti u  
pieeja ī u

V-1-2

V-1-3
Sek ēt pieprasīju a eidoša os 
pē  ūsdie īga dzī oja ā fo da
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Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-1-4-1

Paš aldī as īpašu ā esošā dzī oja ā fo da 
teh iskā izpēte u  aktuālā stā okļa 

o ērtēša a
Pastā īgi Dzī okļu odaļa VNĪ PB

Veikts Ve tspils ājokļu aktuālā 
stāvokļa ovērtēju s

V-1-4-2

Mājokļu ojaukša a ai re o ā ija at ilstoši 
teh iskās izpētes rezultātie  u  to 
ekspluatā ijas laika

2021.-2027. Dzī okļu odaļa VNĪ PB; VB; ES fi a sēju s Realizēti ājokļu ojaukša as 
vai re ovā ijas projekti

V-2-1-1
Augsti k alifi ētu edi ī as spe iālistu 
piesaiste ārst ie ī as pro esa odroši āša ai Pastā īgi

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

- KSB; VB; ES fi a sēju s Piesaistīti augsti kvalifi ēti 
edi ī as spe iālisti

V-2-1-2

Ko pleksa at alsta piedā āju a 
odroši āša a jau ajie  edi ī as 

spe iālistie , lai uzsāktu dar u Ve tspilī
Pastā īgi Eko o ikas odaļa

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

PB; KSB; VB; ES 

fi a sēju s

Ko pleksa piedāvāju a 
dzīvoja ais fo ds u. .   

pieeja ī a jau ajie  edi ī as 
spe iālistie

V-2-1-3
Medi ī as perso āla k alifikā ijas 
paaugsti āša a u  ap ā ī u orga izēša a Pastā īgi

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

-
KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s
Paaugsti āta edi ī as 
perso āla kvalifikā ija

V-2-1-4

Sadar ī a ar plašāku augstskolu loku prakses 
ietu odroši āša ai, izglītī as iegu ei u  

pieredzes ap aiņai t.sk. ārze ēs
Pastā īgi

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

-
KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s
Nodroši ātas prakses vietas 

edi ī as spe iālistie

V-2-1-5

Pēt ie ī as projektu realizēša a sadar ī ā ar 
plašāku ā ī u iestāžu loku, kas spe ializējas 

edi ī ā
Pastā īgi Zie eļkurze es 

reģio ālā sli ī a - KSB; VB; ES fi a sēju s Realizēti pēt ie ī as projekti 
edi ī ā

V-2-2-1

Ārst ie ī as iestāžu i frastruktūras, t.sk. 
e ergoefekti itātes paaugsti āša as, ides 
pieeja ī as u  ateriālteh iskās āzes, 
uzla oša a

2021.-2027.

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

- KSB; VB; ES fi a sēju s
Uzla ota ārst ie ī as iestāžu 
i frastruktūras u  

ateriālteh iskā āze

V-2-2-2 Reha ilitā ijas profila attīstī a 2023.-2027.
Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a - KSB; VB; ES fi a sēju s

Palieli āts reha ilitā ijas 
pakalpoju u klāsts u  
pieeja ī a

V-2-2-3

Iedzī otāju iesaiste IKT rīku lietoša ā, kas 
saistīti ar eselī as aprūpes pakalpoju u 
saņe ša u

2021.-2027.

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

- KSB; VB; ES fi a sēju s Attīstītas IKT u  i for ā ijas 
sistē as veselī as ozarē

V-2-2-4
Iedzī otāju iesaiste IKT rīku lietoša ā, kas 
saistīti ar eselī as aprūpi Pastā īgi Zie eļkurze es 

reģio ālā sli ī a Ve tspils poliklī ika KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s
Paaugsti āta IKT rīku, kas saistīti 
ar veselī as aprūpi, lietoša a 

V-2-2-5

Sadar ī as attīstīša a ar itā  a io ālaja  
u  ār alstu ārst ie ī as iestādē  
pakalpoju u pieeja ī as odroši āša ai u  
ko pete es pār esei

2021.-2027.
Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a Ve tspils poliklī ika KSB; VB; ES fi a sēju s

Notikuši sadar ī as pasāku i. 
Pār esti praktiskie uzla oju i 
esošajos pakalpoju os.

V-2-2-6
Bēr u eselī as aprūpes pakalpoju u 
attīstīša a 2021.-2027.

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a Ve tspils poliklī ika KSB; VB; ES fi a sēju s

Ieviesti jau i veselī as aprūpes 
pakalpoju i ēr ie , 

odroši āta ēr ie  draudzīga 
i frastruktūra

V-2-2

Nodroši āt eselī as aprūpes 
i frastruktūras uzla oša u, 

jau u etožu ie ieša u u  esošo 
ārst ie ī as etožu uzla oša u, 

ei i ot digitālo teh oloģiju 
plašāku iz a toša u eselī as 

aprūpē

V-1-4

Aktualizēt kopējo ājokļu 
situā iju ad i istratī ajā 

teritorijā u  tu ākajā apkai ē, 
kā arī paš aldī as īpašu ā u  

aldīju ā

V-2-1

Nodroši āt opti ālu ārst ie ī as 
perso u skaitu eselī as aprūpes 
pakalpoju u sektorā u  at alstīt 
esošā perso āla ko pete es u  

pras ju paaugsti āša u

V- : Kvalitatīva veselī as aprūpe

Prioritāte -Vide 26. lapa no 37
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V-2-3
Veikt pasāku us eselī as krīžu 

o ērša ai u  pār arēša ai V-2-3-1
Pasāku i epide ioloģiskās drošī as 
uzla oša ai u  eselī as krīžu pār arēša ai 2021.-2027.

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

-
KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paaugsti āta epide ioloģiskā 
drošī a, ovērstas vai azi ātas 
veselī as krīžu sekas

V-2-4-1
Pa ie tu e-reģistrā ijas sistē as 
pil eidoša a 2021.-2022.

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

- KSB; VB; ES fi a sēju s

Pa ie tu e-reģistrā jas sistē a 
tiek aksi āli iz a tota, lai 
veiktu pierakstu pie 

spe iālistie

V-2-4-2

S iegto eselī as aprūpes pakalpoju u 
popularizēša a u  pil eidoša a, 
atgrieze iskās saites starp pakalpoju u 
s iedzējie  u  pa ie tie  saņe ša as 

odroši āša a

2021.-2027.

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

Pilsētas ārketi ga 
odaļa KSB; PB; ES fi a sēju s

S iegta i for ā ija iedzīvotājie  
par pakalpoju u pieeja ī u, 
zi ā s pa ie tu viedoklis par 
veselī as aprūpes pakalpoju u 
s iedzēju dar ī u

V-2-4-3

Izstrādāt u  ie iest ko pleksu eselī as 
pār aužu risi āju u, lai oteiktu pa ie ta 

ispārējo eselī as stā okli u  sa lai īgi 
o ērstu dažādas sasli ša as

2021.-2027.
Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a KSB; VB; ES fi a sēju s

Pacientiem pieejams komplekss 

veselī as pār aužu risi āju s , 
kas odroši a vispārējo 
veselī as pār audi u  
diagnostiku

V-2-5-1
Iedzī otājus izglītojošu u  i for ējošu 
pasāku u iz eide par eselīgu dzī es eidu Pastā īgi

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

- KSB; VB; ES fi a sēju s
Nodroši āta iedzīvotāju 
izglītoša a par veselīgu dzīves 
veidu

V-2-5-2 Veselī as profilakses pasāku u sek ēša a 2021.-2027.

Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a; 
Ve tspils poliklī ika

- KSB; VB; ES fi a sēju s Pieeja i veselī as profilakses 
pakalpojumi

V-2-6

Sek ēt atse išķu eselī as 
pakalpoju u spe ializā iju, lai 

Zie eļkurze es reģio ālā 
sli ī a ūtu ko kurētspējīga 
a io ālā u  starptautiskā lī e ī

V-2-6-1

Mugurkaula ķirurģijas, reha ilitā ijas, 
oftal oloģijas, he odialīzes, 
otori olari goloģijas pakalpoju u attīstī a

Pastā īgi Zie eļkurze es 
reģio ālā sli ī a - KSB; VB; ES fi a sēju s Spe ializētu veselī as 

pakalpoju u pieja ī a

V-3-1-1

Dar i ieku ap ā ī as u  profesio ālās 
k alfikā ijas paaugsti āša a t.sk. super īzija  
So iālā die esta u  NVO strādājošajie

Pastā īgi So iālais die ests -
PB; VB; ES fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Paaugsti āta kvalifikā ija so iālā 
dienesta un NVO darbiniekiem

V-3-1-2
Attāli ātās pakalpoju u s iegša as 
ie ieša as ei i āša a 2021.-2027. So iālais die ests VDC PB; VB; ES fi a sēju s Attāli ātu so iālo pakalpoju u 

pieeja ī a

V-3-1-3
So iālā die esta ateriāli teh iskās āzes 
pil eidoša a 2021.-2027. So iālais die ests - PB; VB

Pil veidota so iālā die esta 
ateriāli teh iskā āze

V-3-1-4
So iālo pakalpoju u u  so iālās palīdzī as 
datu āzes attīstīša a Regulāri So iālais die ests - PB; VB; ES fi a sēju s Pil veidota so iālo pakalpoju u 

u  so iālās palīdzī as datu āze

V- : Progresīvi so iālie pakalpoju i u  so iālā palīdzī a

V-3-1
Paaugsti āt So iālā die esta u  

āriņtiesas efekti itāti

V-2-4

Iz eidot oder u u  ērti 
lietojamu pakalpojumu  

saņe ša as odeli 
Zie eļkurze es reģio ālajā 

sli ī ā u  Ve tspils poliklī ikā

V-2-5

Iesaistīt iedzī otājus eselī u 
ei i āša as u  sli ī u 

profilakses pasāku os
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V-3-2

Ie iest ģi e iskai idei 
pietu i ātu pakalpoju u āreņu 
u  ez e āku gādī as palikušu 

ēr u ārpusģi e es aprūpei

V-3-2-1

Ģi e iskai idei pietu i ātas ēr u 
ārpusģi e es aprūpes i stitū ijas 
iz eidoša a

2021.-2027. So iālais die ests Bāriņtiesa PB; VB; ES fi a sēju s Izveidota ēr u ārpusģi e es 
aprūpes i stitū ija

V-3-3-1

K alitatī u pa sio āta pakalpoju u 
attīstīša a u  jau a, oder a pa sio āta 
iz ū e, piesaistot pri āto fi a sēju u

2021.-2027. So iālais die ests - VB; PB; Cits fi a sēju s Kvalitatīvu pa sio āta 
pakalpoju u pieeja ī a

V-3-3-2 Pakalpoju a - aprūpe ājās - ie ieša a 2021.-2027. So iālais die ests -
VB; PB; ES fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Pakapoju a- aprūpe ājās- 
pieeja ī a

V-3-4-1

Dažādu atstu to grupu iekļauša ās 
pasāku i, tai skaitā odar i ātī as 
sek ēša a

Pastā īgi So iālais die ests Eko o ikas odaļa PB; VB; ES fi a sēju s
Notikuši iekļauša as pasāku i. 
Sa iedrī ā i tegrētas atstu tās 
grupas

V-3-4-2
So iālo uzņē u u eidoša ās at alsts u  
sek ēša a Pastā īgi Eko o ikas odaļa So iālais die ests PB; VB; ES fi a sēju s

S iegti at alsta pasāku i so iālo 
uzņē ē u u veidoša ai. 
Izveidoti so iālie uzņē u i.

V-3-4-3
Vides pielāgoša a perso u ar kustī as 
trau ēju ie  ajadzī ā Regulāri So iālais die ests VNĪ; Ko u ālā 

pār alde PB; VB; ES fi a sēju s
Veikti vides pielāgoju i perso u 
ar kustī u trau ēju ie  
vajadzī ā

V-3-5
Pil eidot sa iedrī ā alstītu 

so iālo pakalpoju u pieeja ī u V-3-5-1

Die as aprūpes e tra pakalpoju u 
attīstīša a ēr ie  ar fu k io ālie  
trau ēju ie  u  pil gadīgā  perso ā  ar 
garīga rakstura trau ēju ie

2021.-2027. So iālais die ests

Atbalsta centrs 

ģi e ē  u  
ēr ie  ar īpašā  
ajadzī ā  
Ci diņš

PB; VB; ES fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Die as aprūpes e tra 
pakalpoju u pieeja ī a

V-3-6-1

At alsta pasāku u, pie ēra , ap ā ī u, 
at alsta grupu, odroši āša a aiz ildņie , 
audžuģi e ē  u  adoptētājie

2021.-2027. Bāriņtiesa So iālais die ests; 
NVO

PB; VB; ES fi a sēju s
At alsta pasāku u pieeja ī a 
aiz ildņie , audžuģi e ē  u  
adoptētājie

V-3-6-2

Bāreņu u  ez e āku gādī as palikušo ēr u 
uzņe ša as ei i āša a audžuģi e ēs u  
pie aiz ildņie

2021.-2027. Bāriņtiesa So iālais die ests; 
NVO

PB; VB; ES fi a sēju s

Bāreņu u  ez ve āku gādī as 
palikušo ēr u uzņe ša a 
audžuģi e ēs u  pie 
aiz ildņie

V-3-6-3

So iāli - psiholoģiska at alsta odroši āša a 
jau iešie , kurie  iz eigta ārpusģi e es 
aprūpe

Pastā īgi So iālais die ests NVO PB; VB; ES fi a sēju s So iāli - psiholoģiska at alsta 
pieeja ī a jau iešie

V-3-7-1

K alitatī a so iālā dar a u  asiste ta 
pakalpoju u odroši āša a ģi e ē  ar 

ēr ie , kurās etiek odroši āti ēr u 
audzi āša ai la ēlīgi apstākļi ai arī 

e ākie  ģi e ē a  so iālās pras es ēr u 
audzi āša ā

Pastā īgi So iālais die ests NVO PB; VB; ES fi a sēju s Kvalitatīva so iālā dar a 
pakalpoju u pieeja ī a

V-3-7-2

Mediā ijas, psihoso iālo at alsta grupu u. . 
pakalpoju u odroši āša a ģi e ē  ar 

ēr ie , kurās etiek odroši āti ēr u 
audzi āša ai la ēlīgi apstākļi ai arī 

e ākie  ģi e ē a  so iālās pras es ēr u 
audzi āša ā

Pastā īgi So iālais die ests NVO PB; VB; ES fi a sēju s
Mediā ijas, psihoso iālo at alsta 
grupu u.c. pakalpojumu 

pieeja ī a

V-3-3

Nodroši āt uz i di iduālā  
ajadzī ā  ērstu so iālo 

pakalpoju u pieeja ī u u  
so iālās i o ā ijas pakalpoju u 

odroši āša u se iorie

V-3-4

Vei i āt o so iālajie  
pa alstie  atkarīgo u  

dar spējas e u ā esošo 
iedzī otāju oti ā iju iesaistīties 

dar a tirgū

Pil eidot ārpusģi e es aprūpes 
pakalpoju a - pie aiz ildņa u  

audžuģi e ē - k alitāti, 
odroši ot ez e āku gādī as 

palikušajie  ēr ie  ģi e isku 
vidi

V-3-6

V-3-7

Pil eidot a alsta sistē u 
ģi e ē  ar ēr ie  u  ei i āt 

to la klājī u
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V-3-8-1

Paplaši āt at alsta eidus daudz ēr u 
ģi e ē  sadar ī ā ar alsts iestādē  u  
uzņē ējie

2021.-2027. So iālais die ests Eko o ikas odaļa PB; VB; ES fi a sēju s

Paplaši āti at alsta veidi 
daudz ēr u ģi e ē   
dzīvoja o āju su sidēša a, 

ve āku uzņē ējdar ī as 
at alstīša a u. .

V-3-8-2
Pilsētas i frastruktūras pielāgoša a u  
papildi āša a 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN; So iālais 

dienests
PB; VB; ES fi a sēju s Pielāgota u  papildi āta pilsētas 

i frastruktūra

V-3-8-3

Koordi ēta i for ā ijas pieeja ī a ie u iet 
par esošo piedā āju u pilsētā - spēļu 
lauku i dzī oja o āju iekšpagal os, 
akti itātes u  pasāku i Bēr u pilsētiņā, 

ēr u parkā "Fa tāzija", Piedzī oju u parkā 
un citos izklaides objektos

2021.-2027. So iālais die ests Ko u ālā pār alde PB

Pieeja a i for ā ija par 
ģi e ē  ar ēr ie  esošo 
piedāvāju u pilsētā

V-3-9-1

So iālo pakalpoju u klāsta daudz eidoša a, 
alter atī o so iālo pakalpoju u attīstīša a 
dažādā  ērķa grupā

Pastā īgi So iālais die ests NVO PB; VB; ES fi a sēju s Daudzveidīgu so iālo 
pakalpoju u pieeja ī a

V-3-9-2
So iālās palīdzī as odroši āša a perso ā , 
kurā  trūkst līdzekļu pa at ajadzī u Pastā īgi So iālais die ests NVO PB; VB; ES fi a sēju s So iālās palīdzī as pieeja ī a 

perso ā , kurā  trūkst līdzekļu

V-4-1-1

Iesaistīša ās saru ās ar aldī u u  Satiks es 
i istriju par iespēju iz ērtēt ātru a 

palieli āša u atse išķos pos os uz šosejas 
Ve tspils-Rīga

2021.-2027. Eko o ikas odaļa - PB; VB

Izvērtētas ātru a palieli āša as 
iespējas atsevišķos pos os uz 
šosejas Ve tspils-Rīga

V-4-1-2

Iesaistīša ās saru ās ar aldī u u  Satiks es 
i istriju par ātrgaitas dzelz eļa sa ie oju u 

ar Rīgu
2021.-2027. Eko o ikas odaļa - PB; VB

Izvērtētas ātrgaitas dzelz eļa 
savie oju a izveidoša as 
iespējas

V-4-1-3

Iesaistīša ās saru ās ar Ve tspils rī ostas 
pār aldi sek ējot jūras lī iju, t.sk. kra as 
kuģu u  pasažieru prā ju lī iju, 
paplaši āša u

2021.-2027. Eko o ikas odaļa - PB; VB
Izvērtētas jūras lī iju 
paplaši āša as iespējas

V-4-1-4

Iesaistīša ās saru ās ar aldī u u  Satiks es 
i istriju par Ve tspils lidlauka attīstī u u  

sertifi ēša u eregulārie  gaisa 
pār adāju ie  ko er iālie  gaisa 
pār adāju ie

2021.-2027. Ventspils lidosta Eko o ikas odaļa KSB; PB
Izvērtētas eregulāru gaisa 
pārvadāju u iespējas

V-4-1-5

Ve tspils lidlauka sertifi ēša a eregulārie  
gaisa pār adāju ie  ko er iālie  gaisa 
pār adāju ie

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

fi a sēju s
Sertifi ēts lidlauks eregulārie  
gaisa pārvadāju ie

V- : Ilgtspējīgas pilsētas tra sporta i frastruktūras, tās vietējās u  reģio ālās sas iedza ī as, kā arī sa iedriskā tra sporta pakalpoju u attīstī a

V-4-1
Aktī a līdzdalī a alsts 
plā oša as pasāku os

V-3-8

Turpi āt progra as "Ve tspils - 
Mazuli  draudzīga pilsēta" 

īste oša u

V-3-9

Operatī i, sa lai īgi u  efektī i 
odroši āt pilsētas iedzī otājus 

ar so iālajie  pakalpoju ie  u  
so iālo palīdzī u

Prioritāte -Vide 29. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s
Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzdat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a
Fi a sēju a a oti Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-4-2-1

Ve tspils i frastruktūras TEN-T tīkla 
sa ie oju u attīstī a, alter atī u kra as eļu 
iz ū e, pār ū e u  oder izā ija 

2021.-2027. Ko u ālā pār alde VBP PB; VB; ES fi a sēju s Iz ūvētas u  pār ūvētas pilsētas 
ielas TEN-T tīkla vajadzī ā  

V-4-2-2 Ielu, eļu pār ū e u  atjau oša a 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN PB; VB Uzla ots ielu, eļu segu s

V-4-2-3

Esošo elo eliņu i frastruktūras 
paplaši āša a, iz ū ējot jau us, kā arī 

odroši ot elo eliņu tīkla sa ie oju us
2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN PB; VB; ES fi a sēju s Uzla ota velo eliņu 

i frastruktūra

V-4-2-4 Satiks es drošī as uzla oju i pilsētas ielās 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN PB; VB; ES fi a sēju s Uzla ota satiks es drošī a

V-4-2-5
Auto stā lauku u u  autostā ietu iz ū e 
u  pil eidoša a at ilstoši pieprasīju a 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN PB; VB; ES fi a sēju s Iz ūvētas auto stāvvietas

V-4-3-1

Aps ērt iespēju eidot "zaļos koridorus", kas 
iekļauj elo eliņus u  sa iedrisko tra sportu 
u  odroši a pilsētas sa ie oju us ar 
attālākajā  apkai ē  u  lauku teritorijā

2021.-2027. APN Ko u ālā pār alde PB; VB; ES fi a sēju s Izvērtētas iespējas "zaļo 
koridoru" ievieša ai

V-4-3-2
Jau ās ap ū es teritoriju sasaiste ar pilsētas 
ielu tīklu 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN PB; VB

Sasaistītas jau o ap ūvju 
teritorijas ar pilsētas tīklu

V-4-4-1

Videi draudzīga sa iedriskā tra sporta 
odroši āša a Ve tspils pilsētas aršrutu 

tīklā
2021.-2027. Ventspils reiss Eko o ikas odaļa KSB; VB; ES fi a sēju s Videi draudzīga sa iedriskā 

tra sporta pieeja ī a

V-4-4-2

Alter atī o e ergoresursu pieeja ī as 
odroši āša a, t.sk. uzlādes u  uzpildes 

i frastruktūras iz eide u  uzturēša a
2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN; Ventspils reiss PB; VB; ES fi a sēju s Alter atīvo e ergoresursu 

pieeja ī a

V-4-4-3

Videi draudzīga u  eko o iski izde īga 
tra sporta odroši āša a paš aldī as 
iestādēs u  kapitālsa iedrī ās

2021.-2027. Izpilddirektors

Paš aldī as iestādes 
un 

kapitālsa iedrī as
PB; VB; ES fi a sēju s

Iegādāti elektroauto o iļi 
pašvaldī as iestāžu u  
kapitālsa iedrī u autoparka 

o aiņai 

V-4-5-1
Pieturu la iekārtoša a u  attīstī a at ilstoši 

aršruta tīkla attīstī ai 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN; Ventspils reiss PB; VB; KSB La iekārtotas pieturas

V-4-5-2

Elektro iskās audio u  izuālās i for ā ijas 
sistē as pil eidoša a pilsētas u  
tālsatiks es auto usos

2021.-2027. Ventspils reiss - KSB; VB; ES fi a sēju s
Pil veidota elektro iskās audio 
u  vizuālās i for ā ijas sistē a 
autobusos

V-4-5-3
Tra sporta iļešu sistē as pil eidoša a e-

iļete 2021.-2027. Ventspils reiss
VDC; Ekonomikas 

odaļa KSB; VB; ES fi a sēju s Attīstīta tra sporta e- iļešu 
sistē a 

V-4-5-4

Regulāru aptauju eikša a kursēša as grafika 
u  aršruta aktualizēša ai at ilstoši 
pilsēt ieku ai īgajā  ajadzī ā

Regulāri Ventspils reiss
Pilsētas ārketi ga 

odaļa KSB; ES fi a sēju s
Veiktas aptaujas. Sa iedriskā 
tra sporta pieeja ī a at ilstoši 
pilsēt ieku ajadzī ā .

V-4-2

Attīstīt drošu auto eļu u  ielu 
i frastruktūru, t.sk. ie iešot 

gudros risi āju us, attīstot TEN-
T tīkla i frastruktūru

V-4-4

Pil eidot tra sporta sistē u, lai 
palieli ātu idei draudzīgu 
tra sportlīdzekļu lietoša u

V-4-3

Nodroši āt jau u pilsētas 
ap ū es teritoriju sasaisti ar 

pilsētas ielu tīklu

V-4-5

Vei i āt reģio ālā u  pilsētas 
sa iedriskā tra sporta attīstī u, 
ņe ot vērā Kurze es attīstī as 

e tru fu k io ālo tīklu

Prioritāte -Vide 30. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
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V-4-5-5
I for ā ijas pas iegša as uzla oša a par 
autotra sporta kustī as grafikie Pastā īgi Ventspils reiss - KSB; ES fi a sēju s Saprota āki autotra sporta 

kustī as grafiki

V-4-5-6
Starppaš aldī u sa ie oju a iz eides 

ei i āša a 2021.-2027. Eko o ikas odaļa
APN; Ko u ālā 
pār alde; Ve tspils 
reiss

PB; VB; ES fi a sēju s Iz eidots jau s starppaša ldī u 
savienojums

V-4-5-7 Sa iedriskā tra sporta tīkla attīstī a Pastā īgi Eko o ikas odaļa Ventspils reiss PB; VB; ES fi a sēju s Aktualizēts sa iedriskā 
tra sporta tīkls

V-4-5-8 Mo ilitātes pārsēša ās  pu ktu iz eidoša a 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN, Ventspils reiss PB; VB; ES fi a sēju s Iz eidoti o ilitātes 
pārsieša as  pu kti

V-4-6-1 Gājēju pārēju aprīkoša a ar apgais oju u 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN PB; VB; ES fi a sēju s Apgais otas gājēju pārejas

V-4-6-2

Ielu apgais oju a oder izā ija, uzla ojot 
ieslēgša as, izslēgša as, laika ko troli, 
gais as i te sitātes aiņas iespējas, lai 
sa azi ātu elektroe erģijas patēriņu u  
uzturēša as izde u us

2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN PB; VB; ES fi a sēju s Uzla ots esošais ielu 
apgaismojums

V-4-6-3
Jau a ielu apgais oju a iz eide ietās, kur 
tas a  ierīkots 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN PB; VB; ES fi a sēju s Paplaši āts apgais oto vietu 

loks

V-5-1-1
Brī pieejas tīkla u  lietu i ter eta risi āju u 
ie ieša a 2021.-2027. VDC - PB; VB; ES fi a sēju s Ieviesti rīvpieejas tīkla u  lietu 

i ter eta risi āju i

V-5-1-2
I for atī o u  i teraktī o ekrā u, orāžu u  
ste du sistē as pil eidoša a 2021.-2027. VDC

Pilsētas ārketi ga 
odaļa; Ko u ālā 

pār alde
PB; VB; ES fi a sēju s

Uzla oti i for atīvie u  
i teraktīvie ekrā i, orādes u  
ste du sistē as 

V-5-2-1

Brī da as pasāku u orises ietu 
atjau oša a, oder izēša a u  
la iekārtoša a

2021.-2027. Ko u ālā pār alde Kultūras e trs PB
La iekārtotas rīvda as 
pasāku u orises vietas

V-5-2-2
Aktī ās atpūtas o jektu eidoša a pilsētas 
zaļajā zo ā 2021.-2027. Ko u ālā pār alde Sporta pār alde PB; VB; ES fi a sēju s Izveidoti aktīvās atpūtas o jekti

V-5-2-3
Baltijas jūras piekrastes i frastruktūras 
pil eidoša a 2021.-2027. Ko u ālā pār alde TIC PB; VB; ES fi a sēju s

Uzla ota Baltijas jūras piekrastes 
i frastruktūra, t.sk. vides 
pieeja ī as uzla oša a, vējā 
sapūsto s ilšu iero ežoša as 
pasāku u veikša a, s ilšu 

orakša a o kāpas Ve tspils 
pilsētas plud ales e trālajā 
daļā u  pie Die vidu ola

V-5-2-4
Ūde s alu plašāka iz a toša a 
iedzī otājie  pie il īgas ides eidoša ā 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN PB; VB; ES fi a sēju s

La iekārtotas ūde s alu 
teritorijas u  atpūtas o jekti. 
Plašāka ūde s alu pieeja ī a 
iedzīvotājie , t.sk. iedzīvotājie  
ar kustī u trau ēju ie

V- : Ērts, pievil īgs, i ovatīvs pilsētas la iekārtoju s

V-4-5

Vei i āt reģio ālā u  pilsētas 
sa iedriskā tra sporta attīstī u, 
ņe ot vērā Kurze es attīstī as 

e tru fu k io ālo tīklu

V-4-6

Pakāpe iska oder a 
apgaismojuma izveide/ 

pil eidoša a

V-5-2

Veidot aktī ās atpūtas o jektus 
pilsētas zaļajā zo ā u  

i frastruktūrā

V-5-1
Veidot u  plā eidīgi ie iest 

iedo pilsētu risi āju us

Prioritāte -Vide 31. lapa no 37
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V-5-2-5 Degradēto teritoriju u  īpašu u sakārtoša a 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN
PB; VB; ES fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s Sakārtotas degradētās teritorijas

V-5-3

Attīstīt u  efektī i iz a tot 
esošo kultūras i frastruktūru u  
i estēt jau as i frastruktūras 

radīša ā

V-5-3-1
Kultūras a toju a o jektu atjau oša a u  
sagla āša a 2021.-2027. VNĪ APN; Ventspils 

muzejs

KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s

Atjau oti kultūrvēsturiskie 
o jekti, t.sk. Livo ijas ordeņa 
pils, A atu āja u. .

V-5-4-1
Plūdu risku sa azi āša as pasāku u 

eikša a 2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN PB; VB; ES fi a sēju s
Veikti plūdu risku sa azi āša as 
pasāku i, t.sk. paplaši āta lietus 
ūde s ote es sistē a

V-5-4-2 Meliorā ijas sistē as sakārtoša a 2021.-2027. Ko u ālā pār alde -
PB; VB; ES fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s Sakārtota eliorā ijas sistē a

V-5-4-3
Brī pieejas dzera ā ūde s krā u uzstādīša a 
pu liskās ietās 2021.-2027. Ko u ālā pār alde ŪDEKA PB; VB; ES fi a sēju s; 

Cits fi a sēju s
Pu liskās ietās uzstādīti 

rī piejas dzera ā ūde s krā i

V-5-5
Uzla ot u  paplaši āt pilsētas 

kapu sai ie ī u V-5-5-1
Kapu teritorijas paplaši āša a, 
i frastruktūras pil eidoša a 2021.-2027. Ko u ālā pār alde VLK PB; VB; ES fi a sēju s Paplaši āta kapu teritorija u  

uzla ota i frastruktūra

V-5-6-1

Pilsētas izuālā tēla pastā īga uzla oša a u  
papildi āša a ar dažādie  pilsēt ides 
elementiem

Pastā īgi Ko u ālā pār alde APN PB; VB; ES fi a sēju s Uzla ots pilsētas vizuālais tēls

V-5-6-2
Pastā īgas i o ā ijas pilsētas ziedu rotā u  
apstādīju os Pastā īgi Ko u ālā pār alde APN

PB; VB; ES fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Ieviesti i ovatīvi pilsētas ziedu 
rotas u  apstādīju u risi āju i

V-5-7-1
Sa iedrisko u  darīju u fu k iju ei i āša a 
Ve pilsētā 2021.-2027. APN

Ko u ālā pār alde; 
VNĪ; Kultūras e trs PB; VB; ES fi a sēju s

Uzla otas sa iedriskās fu k ijas 
Ve pilsētā  gājēju u  velosipēdu 
zo u veidoša a, sasaiste ar 
krastmalu, sabiedrisko 

pasāku u orises vietu 
iekārtoša a, iz esa fu k iju 
at alstīša a u. .

V-5-7-2
Auto apstāša ās ietu u  stā ietu 
pil eidoša a u  attīstī a 2021.-2027. APN Ko u ālā pār alde PB; VB; ES fi a sēju s Pieejams pietiekams 

autostāvvietu skaits

V-6-1-1
Sadzī es atkritu u poligo a "Pe tuļi" 
i frastruktūras pil eidoša a 2021.-2024. VLK - KSB; ES fi a sēju s Attīstīta sadzīves atkritu u 

poligo a "Pe tuļi" i frastruktūra

V-6-1-2

Atkritu u dalītas sa ākša as sistē as 
iz eide u  pil eidoša a, tostarp odroši ot 
šķiroto atkritu u sa ākša as lauku u u   
atkritu u dalītās sa ākša as pu ktu dar ī u, 
i frastruktūras odroši āša u u  attīstī u, 
t.sk. iekļauša os alstī iz iedotajā 
iepakoju a depozīta sistē ā u  ioloģisko 
u  tekstila atkritu u dalītas ākša as 
sistē as iz eide

Regulāri VLK Ko u ālā pār alde KSB; PB; ES fi a sēju s Attīsīta atkritu u dalītas 
sa ākša as sistē a

V-6-1-3

Ko postēša as ietas iz eide paredzēta 
parku, dārzu, t.sk. kapu atkritu u, 
ko postēša ai

2021.-2024. VLK APN KSB; ES fi a sēju s Ko postēša as ietas 
pieeja ī a

V-6-1-4

Sa iedrī as i for ēša a par pārtikas 
atkritu u raša as o ērša u at ilstoši 
Atkritu u apsai iekoša as alsts plā u 
2021.-2028.gadam

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

fi a sēju s

Īste oti i for ātī i pasāku i 
pārtikas atkritu u raša as 

o ērša ai

V-5-4

Mazi āt kli ata pār aiņu 
ietek i, īste ojot pielāgoša ās 
kli ata pār aiņā  pasāku us 
u  pa ākot ateriālteh iskā u  
i frastruktūras odroši āju a 

uzlabojumus

V-6: Atkritu u sai ie ī a ar augstu pārstrādes īpatsvaru

V-5-6
Veidot iedzī otājie  u  tūristie  

pie il īgas pilsētas dizai u

V-5-7
Veidot Ve pilsētu par "pilsētas 

sa iedrisko u  darīju u e tru"

V-5-2

Veidot aktī ās atpūtas o jektus 
pilsētas zaļajā zo ā u  

i frastruktūrā

V-6-1

Turpi āt sa azi āt atkritu u 
raša os u  apgla āja o 
atkritumu daudzumu un 

palieli āt atkritu u pārstrādes 
u  reģe erā ijas īpats aru

Prioritāte -Vide 32. lapa no 37
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kods
Uzdevums
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-6-2-1
Iedzī otāju izglītoša a par epie ieša ī u 
šķirot atkritu us Regulāri VLK

Pilsētas ārketi ga 
odaļa; Izglītī as 

pār alde

KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s

Veikti izglītoša as pasāku i. 
Iedzī otāju i for ētī a par 
atkritu u šķiroša u

V-6-2-2

Ka paņu eidoša a ar ērķi sa azi āt 
apgla āja o atkritu u daudzu u 
pie ēra , Zero Waste je  ulles atkritu u 

ko eptu, atkritu u dalīto ākša u, 
ko postēša u u. .

Regulāri VLK

Pilsētas ārketi ga 
odaļa; VUN; 

Izglītī as pār alde

KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s

Veiktas i for atī ās ka paņas 
u. . pasāku i. Iedzī otāju 
i for ētī a par atkritu u 
daudzu a sa azi āša as 

epie ieša ī u

V-6-2-3

Nepiegružoša as pasāku u, t.sk. ka paņu 
"Da ā ejot, ko at esi, to aiz es", īste oša a 
īpaši aizsargāja ās da as teritorijās  

Pastā īgi VUN
VLK; Ko u ālā 
pār alde

PB; VB; ES fi a sēju s; 
its fi a sēju s

Īste oti epiegružoša as 
pasāku i īpaši aizsargāja ās 
da as teritorijās 

V-6-3

Sadarboties ar Ventspils novada 

paš aldī u atkritu u 
apsai iekoša as jo ā

V-6-3-1

Kopīgas atkritu u apsai iekoša as 
sistē as pil veide u  uzturēša a ar Ve tspils 
novadu

2021.-2027. Izpilddirektors

VLK; Ventspils 

o ada paš aldī a; 
KPN; Juridiskā 

odaļa; Eko o ikas 
odaļa

PB; VB; ES fi a sēju s Izveidota kopīga i stitū ija ar 
Ventspils novadu

V-7-1-1
Putekļu, s aku u  kaitīgo ielu o itori ga 
sistē as odroši āša a  Pastā īgi VBP

Piesārņojošo 
dar ī u operatori PB; VB; ES fi a sēju s Veikts putekļu, s aku u  kaitīgo 

vielu monitorings

V-7-1-2
Politikas plā oša as doku e tu īste oša as 

o itori gs ides jo ā Pastā īgi VUN - PB

Veikts politikas plā oša as 
doku e tu īste oša as 

o itori gs. S iegti priekšliku i 
par dokumentu saturu.

V-7-1-3
Līdzdar ī a alsts o itori ga sistē as 

odroši āša ā Pastā īgi VUN - PB; VB; ES fi a sēju s Nodroši āts at alsts alsts 
o itori ga sistē as dar ī ai

V-7-1-4

Videi draudzīgas uzņē ējdar ī as 
ei i āša a u  idei draudzīgas 

uzņē ējdar ī as tēla eidoša a
Reizi 2-3 gados VUN

Pilsētas ārketi ga 
odaļa; Eko o ikas 
odaļa

PB; VB; ES fi a sēju s

Uzņē u u i for ēša a par 
idei draudzīga uzņē u a tēlu. 

Videi draudzīga uzņē ējdar ī a 
pilsētā.

V-7-1-5

Sa iedrisko apsprieša u odroši āša a 
sakarā ar operatoru piesārņojošo dar ī u 
atļaujā  

Pastā īgi VUN
Piesārņojošo 
dar ī u operatori PB; VB; ES fi a sēju s Iedzī otāji iesaiste lē u u 

pieņe ša ā

V-7-1-6

Aprites eko o ikas pri ipu ie ieša a 
pilsēt ides plā oša ā u  resursu 
iz a toša ā, zaļo iepirku u īste oša a

Pastā īgi A.Ā ele
Paš aldī as iestādes 
un 

kapitālsa iedrī as
PB; VB; ES fi a sēju s

Ieviesti aprites ekonomikas 

pri ipi pilsēt ides plā oša ā u  
resursu iz a toša ā, īste oti 
zaļie iepirku i, s iegti 
profesio ālās ko sultā ijas, 
īste otas ap ā ī as 
programmas

V-7-1-7

Iespēju iz ērtēša a paš aldī as at alsta 
s iegša ai aprites eko o ikas jo as 
projektu īste oša ai

2022.-2027. Eko o ikas odaļa VUN; VLK PB, its fi a sēju s
Iz ērtēta iespēja paš aldī as 
at alsta s iegša ai aprites 
eko o ikas projektu īste oša ai

V-7-1-8

Rī ī as plā a izstrādāša a paš aldī as 
teritoriju ēsturiski piesārņoto ietu sa ā ijas 

odroši āša ai, t.sk. iz ērtējot paš aldī as 
at alsta s iegša u ēsturiski piesārņoto ietu 
sa ā ijas u  re italizā ijas pasāku u 
īste oša ai

2021.-2027. VUN
Ko u ālā pār alde, 
APN

PB; VB; ES fi a sēju s

Izstrādāts Rī ī as plā s 
paš aldī as teritoriju ēsturiski 
piesārņoto ietu sa ā ijas 

odroši āša ai

V- : Augsta vides kvalitāte

V-6-2

Vei i āt sa iedrī as uz edī as 
odeļu u  paradu u aiņu, kā 
arī eidot izprat i par idi u  

ilgtspējīgu da as resursu 
apsai iekoša u

V-7-1

Iz a tojot paš aldī as rī ī ā 
esošos i stru e tus, ei i āt 

piesārņoju a o ērša as 
pasāku us, iz a tot iegūtos 

datus esošās situā ijas a alīzei, 
plā oša ai u  piesārņojošo 
dar ī u operatī ai adī ai

Prioritāte -Vide 33. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s
Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzdat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a
Fi a sēju a a oti Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-7-1-9

Pasāku u īste oša a jūras piegružoju a, 
kas rodas uz sausze es, azi āša ai, 
sa itarās i frastruktūras odroši āša a jūras 
piekrastē u  iekšze es da as tūris a 
objektos

2021.-2027. VUN
Ko u ālā pār alde, 
VLK

PB; VB; ES fi a sēju s, 
its fi a sēju s

Mazi āts jūras piegružoju s uz 
sausze es, odroši āta sa itarā 
i frastruktūra jūras piekrastē u  
iekšze es da as tūris a 
objektos

V-7-1-10

Ta akas izstrādāju ie  paredzētas 
atkritu u t ertņu iz ietoša a pu liskās 

ietās, kurās atļauts s ēķēt
2021.-2027. Ko u ālā pār alde APN

PB; VB; ES fi a sēju s, 
its fi a sēju s

Pilsētā iz ietotas papildus 
atkritumu tvertnes tabakas 

izstrādāju ie  

V-7-2-1
Īpaši aizsargāja ās da as teritorijas  da as 
aizsardzī as plā a izstrāde u  īste oša a 2021.-2027. VUN

Ko u ālā pār alde; 
APN

PB; VB; ES fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Izstrādāts u  īste ots Īpaši 
aizsargāja ās da as teritorijas  
da as aizsardzī as plā s

V-7-2-2

Da as resursu iz a toša as sek ēša a 
tūris a u  rekreā ijas attīstī ā at ilstoši 
prasī ā  attie ī ā uz īpaši aizsargāja o 
da as teritoriju uzturēša u u  ides 
aizsardzī u

2021.-2027. TIC
Ko u ālā pār alde; 
APN

PB; VB; ES fi a sēju s
Da as resursu iekļauša a 
tūris a pakalpoju u 
piedāvāju ā

V-7-3-1

Sa iedrī as i for ēša a u  izglītoša a par 
aktuālie  ides jautāju ie , t.sk. par jūras 
piegružoša u

Pastā īgi VUN

Pilsētas ārketi ga 
odaļa; Izglītī as 

pār alde
PB; VB; ES fi a sēju s

Veikti i for ēša as u  
izglītoša as pasāku i. 
Paaugsti āta sa iedrī as ides 
apziņa.

V-7-3-2

Sadar ī a ar NVO, t.sk. Vides izglītī as fo du, 
iesaistoties Ekoskolu u  itās ides izglītī as 
kustī ās

Pastā īgi VUN
Ko u ālā pār alde; 
Izglītī as pār alde PB; VB; ES fi a sēju s Attīstīta Ekoskolas u  itu ides 

izglītī as kustī u dar ī a

V-7-3-3
Platfor as iz eidoša a la ai piekrastes 
sakopša as praksei 2021.-2027. Ko u ālā pār alde

VUN; 

Pilsētas ārketi ga 
odaļa

PB; VB; ES fi a sēju s; 
Cits fi a sēju s

Izveidota platforma labai 

piekrastes sakopša as praksei, 
tajā skaitā par paš aldī u u  
iedzī otāju eikto plud ales u  
upju krastu attīrīša u, kā arī 
jūras ūdeņu attīrīša u, arī ostās, 
jahtu ostās u  iekšze es ūdeņos 
sadar ī ā ar attie īgajā  

ozarē  u  i stitū ijā , t.sk. 
attīstītas la ākās teh oloģijas u  

etodes attīrīša ai o jūra u  
piekrastes piegružoju a

V-7-4-1

Nepie ieša o pasāku u veikša a at ilstoši 
FEE Starptautiskais vides izglītī as fo ds  
vadītās Zilā karoga kustī as kritērijie

Pastā īgi VUN

Ko u ālā pār alde; 
Paš aldī as poli ija; 
Izglītī as pār alde; 
TIC

PB; VB; ES fi a sēju s Veikti pasāku i Zilā karoga 
kustī as kritēriju izpildīša ai

V-7-4-2
Ikgadējās Zilā karoga alvas iegūša a 
Ve tspils pilsētas plud alei Pastā īgi VUN

Ko u ālā pār alde; 
Paš aldī as poli ija; 
Izglītī as pār alde; 
TIC

PB Zilais karogs plud alē

V-7-5

Vei i āt ilgtspējīgas e erģētikas 
sektora attīstī u u  azi āt 

kli ata pār aiņas V-7-5-1

Plā oša as doku e ta izstrāde ilgtspējīgas 
e erģētikas sektora attīstī as vei i āša ai u  
kli ata pār aiņu azi āša ai

2021.-2027. Eko o ikas odaļa

VUN; Būv ie ī as 
ad i istratīvā 
inspekcija; Ventspils 

siltu s; ŪDEKA; 
VLK; VNĪ; Ve tspils 
reiss

PB; VB; ES fi a sēju s
Izstrādāts Ve tspils pilsētas 
ilgtspējīgas e erģētikas rī ī as 
plā s

V-7-2

Realizēt aizsargāja o iotopu u  
sugu aizsardzī as stā okļa 
uzla oša as pasāku us

V-7-4
Nodroši āt dalī u Zilā karoga 

kustī ā

V-7-3

Paaugsti āt sa iedrī as ides 
apziņu "zaļo" do āša u u  
rī ī as  u  realizēt eselīgu, 
da ai draudzīgu dzī es eidu

V-7-1

Iz a tojot paš aldī as rī ī ā 
esošos i stru e tus, ei i āt 

piesārņoju a o ērša as 
pasāku us, iz a tot iegūtos 

datus esošās situā ijas a alīzei, 
plā oša ai u  piesārņojošo 
dar ī u operatī ai adī ai

Prioritāte -Vide 34. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s
Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzdat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a
Fi a sēju a a oti Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-8-1
Attīstīt  paš aldī u pakalpoju u 

ēku e ergoefekti itāti V-8-1-1
Paš aldī as īpašu ā esošo ēku atjau oša a 
e ergoefekti itātes paaugsti āša ai 2021.-2027.

Izpilddirektors; 

Paš aldī as 
iestādes u  
kapitālsa iedrī as 

-
KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s
Paaugsti āta e ergoefektivitāte 
pašvaldī as ēkās

V-8-2-1
Siltu a zudu u īpats ara sa azi āša a 
e tralizētajā siltu apgādes sistē ā 2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES fi a sēju s

Veiktas dar ī as siltu a zudu u 
īpatsvara sa azi āša ai. 
Sa azi āts siltu a zudu u 
īpatsvars e tralizētajā sistē ā

V-8-2-2
Attīstīt ūsdie īgu siltu e erģijas uzskaites 
sistē u 2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES fi a sēju s

Attīstīta ūsdie īga 
siltu e erģijas uzskaites 
sistē a

V-8-2-3

Ve tspils pilsētas e tralizētās siltu apgādes 
a otu efekti itātes uzla oša a u  

oder izā ija
2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES fi a sēju s Uzla ota e tralizētās 

siltu apgādes avotu efektivitāte

V-8-2-4

Jau as e tralizētās siltu apgādes 
i frastruktūras iz ū e, t.sk. esošajās u  
jau ajās i di iduālās ap ū es teritorijās, 
ražoša as teritorijās u. .

2021.-2027. Ventspils siltums VUN KSB; VB; ES fi a sēju s

Atjau ota e tralizētās 
siltu apgādes i frastruktūra 
ap ūves teritorijās, ražoša as 
teritorijās u. .

V-8-2-5
Siltu apgādes iekšējo sistē u reko struk ija 
u  oder izā ija 2021.-2027. VNĪ - KSB; VB; ES fi a sēju s Moder izētas siltu apgādes 

iekšējās sistē as

V-8-2-6

I for atīvais u  fi a siālais at alsts jau u 
klie tu pieslēgu u vei i āša ai 
e tralizētajai siltu apgādei

2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES fi a sēju s Klientu skaita pieaugums

V-8-2-7

Atjau oja o e ergoresursu iz a toša as u  
itu e ergoefektivitātes pasāku u 

vei i āša a e tralizētajā siltu apgādē
2021.-2027. Ventspils siltums - KSB; VB; ES fi a sēju s

Uzla oti e ergoefektivitātes 
rādītāji, sa azi ot elektrī as 
patēriņu

V-8-3

Veikt sa iedrī u izglītojošus 
pasāku us, lai ei i ātu 

sa iedrī as, t.sk. skolē u u  
studentu, izpratni par 

e tralizētās siltu apgādes 
izde īgu u

V-8-3-1

Sa iedrī u izglītojošu pasāku u 
orga izēša a par e tralizētās siltu apgādes 
izde īgu u

Pastā īgi Ventspils siltums Izglītī as pār alde KSB; VB; ES fi a sēju s
Notikuši izglītojošie pasāku i. 
Iedzīvotāju i for ētī a par 
siltu apgādes pro esie

V-8-4

Turpi āt i for ēša as 
pasāku us iedzī otājie  par 
e tralizētās ūde sapgādes u  

ka alizā ijas sistē as 
priekšro ī ā  u  to pozitī o 
ietek i uz apkārtējo idi u  

dzī es k alitāti

V-8-4-1

Sa iedrī as i for ētī as lī eņa 
palieli āša a, sa iedrī u izglītojošu 
pasāku u ei i āša a

Pastā īgi ŪDEKA - KSB; ES fi a sēju s

Notikuši izglītojošie pasāku i. 
Iedzī otāju i for ētī a par 
ūde sapgādes u  ka alizā ijas 
sistē u dar ī u, ietek i uz 
apkārtējo idi u  il ēka 

eselī u.

V-8-5-1
Notekūdeņu sa ākša as u  o adīša as 
pasāku u uzla oša a 2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES fi a sēju s

Uzla oti otekūdeņu 
sa ākša as, o adīša as u  
e ergoefekti itātes pasāku i, 
atjau ota Notekūdeņu 
attīrīša as ietaišu attīrīto 

otekūdeņu iz ad aurule Baltijas 
jūrā, iz ū ēti jau i ka alizā ijas 
tīkli.

V-8-5-2
Notekūdeņu dūņu apsai iekoša as 
i frastruktūras attīstī a 2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES fi a sēju s

Uzla oti otekūdeņu dūņu 
apsai iekoša as pro esi u  
e ergoefekti itāte

Vei i āt ilgtspējīgu 
ūde ssai ie ī u, tai skaitā 

attīstot i frastruktūru, ei i ot 
e ergoefekti itāti, ie iešot AER 

teh oloģijas u  odroši ot 
otekūdeņu dūņu efektī u 

apsai iekoša u

V-8-5

Turpi āt i estī ijas e tralizētās 
siltu apgādes tīkla 

paplaši āša ā u  oder izā ijā
V-8-2

V- : Augstas kvalitātes ko u ālie pakalpoju i

Prioritāte -Vide 35. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s
Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzdat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a
Fi a sēju a a oti Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-8-5-3

Ūde s zudu u īpats ara sa azi āša a 
e tralizētajā sistē ā, pār ū ējot  

ūde sapgādes tīklus u  iz ū ējot jau us 
tīklus

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB

Veiktas dar ī as ūde s zudu u 
īpats ara sa azi āša ai. 
Sa azi āts ūde s zudu u 
īpats ars e tralizētajā sistē ā

V-8-5-4
Esošo o e ojušo teh oloģisko iekārtu u  
tīklu apkalpoša as tra sporta atjau oša a 2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES fi a sēju s

Atjaunotas NAI un citas 

teh oloģiskās iekārtas u  
o ai ītas ove ojušās tīklu 

apkalpoša as iekārtas

V-8-5-5 Mā ī as ūde sapgādes uzturētājie 2021.-2027. ŪDEKA - KSB; ES fi a sēju s Veiktas ap ā ī as

V-8-5-6

Atjau oja o e ergoresursu iz a toša as u  
itu e ergoefekti itātes pasāku u 
ei i āša a e tralizētajā ūde ssai ie ī ā

2021.-2027. ŪDEKA - KSB; VB; ES fi a sēju s

Uzla oti e ergoefekti itātes 
rādītāji, sa azi ot elektrī as 
patēriņu, eikta Saules 
elektroe erģijas ražoša as 
iekārtu uzstādīša a 

V-8-6-1

Eko o iski pa atotu ūde sapgādes u  
sadzī es ka alizā ijas tīklu iz ū e pu liskā 
sektora u  itie  pilsētas o jektie  u  

ājsai ie ī ā  rajo os, kur a  pieeja i 
e tralizētie pakalpoju i, āju pie adu 

iz ū e

2021.-2027. ŪDEKA -
KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s

Palieli āta ūde sapgādes u  
sadzīves ka alizā ijas tīklu 
pieeja ī a

V-8-6-2

Faktisko ūde s ada u  ka alizā ijas 
pieslēgu u ei i āša a dar s ar 
pote iālie  klie tie , ka  ir iespēja lietot 
e tralizētus ūde ssai ie ī as 

pakalpoju us, et kas ēl to a  iz a tojuši

2021.-2027. ŪDEKA -
KSB; PB; VB; ES 

fi a sēju s

Paaugsti āta ūde svada u  
ka alizā ijas pieslēgu u 
iz a toša a

V-9-1-1
Paš aldī as poli ijas dar i ieku profesio ālā 
pil eidoša a 2021.-2027. Paš aldī as poli ija - PB; VB; ES fi a sēju s Paaugsti āta poli ijas dar i ieku 

kompetence

V-9-1-2
Paš aldī as poli ijas ateriāli teh iskās 

āzes t.sk. ekipēju a  pil eidoša a 2021.-2027. Paš aldī as poli ija - PB; VB
Uzla ota pašvaldī as poli ijas 

ateriāli teh iskā āze

V-9-1-3
Sa iedrī as izglītoša as ka paņu 
orga izēša a Pastā īgi Paš aldī as poli ija Pilsētas ārketi ga 

odaļa PB; VB; ES fi a sēju s
Orga izēti preve tīvi sa iedrī as 
drošī as pasāku i  izglītoša a, 
ka paņas u. .

V-9-1-4

Iekšējo - Ve tas upes, Būš ieku ezera u  
piekrastes ūde s ak atorijas u  z ejas 
ko trole Ve tspils pilsētas ad i istratī ajā 
teritorijā

Pastā īgi Paš aldī as poli ija Valsts policija; Valsts 

vides dienests
PB; VB

Veikta iekšējā u  piekrastes 
ūde s akvatorija ko trole

V-9-1-5
Paš aldī as poli ijas ēku i frastruktūras 
atjau oša a u  uzturēša a 2021.-2027. Paš aldī as poli ija VNĪ PB; VB; ES fi a sēju s Atjau ota pašvaldī as poli ijas 

ēku i frastruktūra

V-9-1-6
Ko trolēt Ve tspils pilsētas saistošo 

oteiku u ie ēroša u Pastā īgi Paš aldī as poli ija - PB; VB; ES fi a sēju s
Veikti ko troles pasāku i. 
Ievēroti Ve tspils pilsētas 
saistošie oteiku i.

V-9-1-7
At alsts uzņē ējie  apsekojot ko ersa tu 
u  VBP pieguļošās teritorijas 2021.-2027. Paš aldī as poli ija -

Komersantu un VBP 

udžets; ES fi a sēju s

Nodroši āta sa iedriskā kārtī a 
ko ersa tu u  VBP pieguļošajā 
teritorijā

Vei i āt ilgtspējīgu 
ūde ssai ie ī u, tai skaitā 

attīstot i frastruktūru, ei i ot 
e ergoefekti itāti, ie iešot AER 

teh oloģijas u  odroši ot 
otekūdeņu dūņu efektī u 

apsai iekoša u

V-8-6

Attīstīt eko o iski pa atotu 
ūde ssai ie ī as pakalpoju u 
pieeja ī u pu liskā sektora u  

itie  pilsētas o jektie  u  
ājsai ie ī ā

V-9-1

Stipri āt Ve tspils pilsētas 
Paš aldī as poli ijas reaģēša as 

spējas

V- : Pašvaldī as u  valsts sadar ī a drošī as u  kārtī as odroši āša ā

V-8-5

Prioritāte -Vide 36. lapa no 37



Uzdevuma 

kods
Uzdevums

Pasāku a 
kods

Pasāku s
Izpildes 

periods

At ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a

Līdzdat ildīgā 
i stitū ija/ 

struktūr ie ī a
Fi a sēju a a oti Iz āku a rādītāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V-9-1-8
Pu liskās ideo o ēroša as sistē as 
pilnveide

2021.-2027. Paš aldī as poli ija VDC; Ko u ālā 
pār alde PB; VB; ES fi a sēju s Uzla ota video ovēroša as 

sistē a

V-9-2-1
Plud ales glā ša as die esta dar ī as 
pil eidoša a Pastā īgi Paš aldī as poli ija Ko u ālā pār alde PB; VB; ES fi a sēju s Uzla ota ūde s gla ša as 

die estu dar ī a

V-9-2-2

Plud ales glā ša as die esta 
ateriālteh iskās āzes u  i frastruktūras 

pil eidoša ai, lai odroši ātu tā pil ērtīgu 
dar ī u

2021.-2027. Paš aldī as poli ija Ko u ālā pār alde PB; VB
Izveidota jau a glā ša as 
sta ijas ēka

V-9-3-1

Profilakses lietu iekārtoša a u  uz edī as 
so iālās korek ijas progra u ēr ie  
izstrādāša a

Pastā īgi Paš aldī as poli ija

Bāriņtiesa; So iālais 
die ests; Izglītī as 
pār alde; Valsts 
policija; Valsts 

pro ā ijas die ests

PB; VB; ES fi a sēju s Sa azi āts liku pārkāpu u 
skaits epil gādīgu vidū

V-9-3-2

Pre e tī ā dar a eikša a izglītī as iestādēs, 
tai skaitā PII, kā arī i di iduāli ar ēr ie  u  

iņu e ākie
Pastā īgi Paš aldī as poli ija Izglītī as pār alde PB; VB; ES fi a sēju s Sa azi āts liku pārkāpu u 

skaits epil gādīgu vidū

V-9-3-3
Dalī a izglītojoši i for atī os pasāku os ar 

ēr ie , e ākie  u  pedagogie Pastā īgi Paš aldī as poli ija Izglītī as pār alde PB; VB; ES fi a sēju s Sa azi āts liku pārkāpu u 
skaits epil gādīgu vidū

V-9-3-4
Profilaktiskā dar a eikša a ar so iālā riska 
ģi e ē Pastā īgi Paš aldī as poli ija So iālais die ests; 

Bāriņtiesa PB; VB; ES fi a sēju s Sa azi āts liku pārkāpu u 
skaits epil gādīgu vidū

V-9-4

Sadarboties ar Ventspils novada 

paš aldī u u  VUGD i ilās 
aizsardzī as jo ā

V-9-4-1
Ve tspils pilsētas do es delēģēto uzdevu u 
izpilde 

2021.-2027. Paš aldī as poli ija Ventspils novada 

paš aldī a PB; VB
Veikti Ve tspils pilsētas do es 
deleģētie uzdevu i

V-9-5

Aktī i sadar oties ar alsts 
i stitū ijā  drošī as u  kārtī as 

odroši āša ā
V-9-5-1

Sadar ī a ar alsts poli iju, VUGD u. . 
i stitū ijā Pastā īgi Paš aldī as poli ija

Valsts policija; 

Drošī as poli ija; 
VUGD; 

Zemessardze; 

Ro ežsardze

PB; VB; ES fi a sēju s Nodroši āta drošī a u  kārtī a

V-9-3
Veikt liku pārkāpu u 

profilakses dar u ar ēr ie

V-9-2
Vei i āt plud ales glā ša as 

die esta attīstī u

V-9-1

Stipri āt Ve tspils pilsētas 
Paš aldī as poli ijas reaģēša as 

spējas

Prioritāte -Vide 37. lapa no 37



Investīciju pl ns 2021.-2027. gadam 2. pielikums

Indikatīv  

Indikatīv  
summa, 

milj. EUR

Indikatīvais 
iesniedzēja 

finansējums, 
milj. EUR

Indikatīvais 
rējais 

piesaistītais 
finansējums 

(granti, 

dot cijas, 
subsīdijas 
u.c.), milj. 

EUR

Valsts 

aizdevums, 

milj. EUR

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

1

Ražošanas kas Nr.6 b vniec ba Ventspils 
Augsto tehnoloģiju parkā
Nr. 3.1.1.5/16/A/012 P-6-1-1                6,0                4,8              1,17                 -   

Ražošanas kas Nr.6 b vniec ba Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. 
Projekta m rķis ir veikt ieguld jumus industriālo telpu izveid  Ventspil  un tā 
rezultātā veicināt komersantu paplašināšanos, kā ar  jaunu komersantu 
veidošanos. 

2021.-2022.
Ventspils br vostas 
pārvalde

2

Pievadceļu att st ba Ventspils Br vostas 
teritorijā esošiem termināļiem un 
industriālajām zonām
Nr. 6.1.1.0/17/I/001 P-4-4-3              19,7              2,95            16,70                 -   

Pievadceļu att st ba Ventspils Br vostas teritorijā esošiem termināļiem un 
industriālajām zonām. Projekta m rķis ir nodrošināt Ventspils br vostas 
pievadceļu infrastrukt ras ilgtsp j gu att st bu, pilnveidojot problemātiskos 
autotransporta pievadceļu posmus uz ostas esošajām piestātn m, 
termināļiem un industriālajām zonām, kā ar  veidojot savienojumus 
iztr kstošajos pievadceļu posmos. 

2021.-2023.
Ventspils br vostas 
pārvalde

3

Pasākumi viet jās sabiedr bas vesel bas 
veicināšanai un slim bu profilaksei Ventspil
Nr. 9.2.4.2/16/I/103

V-2-5-1;

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

Pasākumi viet jās sabiedr bas vesel bas veicināšanai un slim bu 
profilaksei Ventspil . Projekta  m rķis ir uzlabot pieejam bu vesel bas 
veicināšanas un slim bu profilakses pakalpojumiem Ventspils pils tas 
iedz votājiem un sabiedr bai kopumā, stenojot viet ja m roga pasākumus 
un informat vās kampaņas par vesel bas veicināšanas un slim bu 
profilakses jautājumiem. 

2021.-2023.
P/i "Ventspils Izgl t bas 
pārvalde"

4

Irbenes radioteleskopu kompleksa 

modernizācijas 3. kārta
Nr. 1.1.1.4/17/I/010

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

Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta. Projekta 
galvenais m rķis ir pabeigt Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu instit ta 
"Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs"  Irbenes 

radioteleskopu kompleksa modernizāciju, kā ar  stiprināt VSRC un VeA 
zinātnisko kapacitāti un izcil bu, un nodrošināt iesp jas sekm gai 
integrācijai starptautiskās zinātniskās organizācijas, tādās kā EVN 
(European VLBI Network jeb Eiropas ļoti garas interferometrijas t kls). 

2021.-2022. Ventspils Augstskola

5

Ventspils br vostas hidrotehnisko b vju 
pārb ve un atjaunošana
Nr. 6.1.1.0/17/I/003

P-4-4-1              21,9                6,5              15,4 -

Ventspils br vostas hidrotehnisko b vju pārb ve un atjaunošana. Projekta 
m rķis ir uztur t nemain gi augstu droš bas l meni Ventspils br vostā, 
veicot ostas hidrotehnisko b vju pārb ves un atjaunošanas darbus, 
tād jādi saglabājot esošo kuģošanas droš bu ostas akvatorijā un 
nepieļaujot tās pazemināšanos. 

2021.-2023.
Ventspils br vostas 
pārvalde

6

Ziemeļkurzemes kult rv sturiskā un dabas 
mantojuma saglabāšana, ekspon šana un 
t risma piedāvājuma att st ba
Nr. 5.5.1.0/17/I/003

V-5-3-1                5,8                1,3                4,5 -

Ziemeļkurzemes kult rv sturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, 
ekspon šana un t risma piedāvājuma att st ba. Projekta  m rķis ir 
saglabāt, aizsargāt un att st t noz m gus kult ras un dabas mantojuma 
objektus Ziemeļkurzem , vienlaic gi radot priekšnoteikumus t risma 
pl smu pieaugumam Ziemeļkurzem . 

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

7

Att st t videi draudz gu sabiedriskā 
transporta infrastrukt ru Ventspil  (eBuss)
Nr. 4.5.1.2/17/I/004

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

Att st t videi draudz gu sabiedriskā transporta infrastrukt ru Ventspil  
(eBuss). Projekta m rķis ir nodrošināt Ventspils pils tas iedz votājus ar 
videi draudz gu sabiedrisko transportu, tād jādi samazinot sabiedriskā 
transporta rad to vides piesārņojumu Ventspils pils tā un veicinot 
pasažieru skaita pieaugumu, kas izmanto videi draudz gu sabiedrisko 
transportu. 

2021.-2023. PSIA "Ventspils reiss"

Atbildīg s institūcijas, 
sadarbības partneri

I Realiz cij  esoši projekti

# Projekta nosaukums

Ventspils 

pilsētas AP 
2021.-2027. 

gadam 

pas kuma 
kods

Projekta pl notie darbības rezult ti un to rezultatīvie r dīt ji Projekta īstenošanas 
periods

 lapa o  lapā



Indikatīv  
summa, 

milj. EUR

Indikatīvais 
iesniedzēja 

finansējums, 
milj. EUR

Indikatīvais 
rējais 

piesaistītais 
finansējums 

(granti, 

dot cijas, 
subsīdijas 
u.c.), milj. 

EUR

Valsts 

aizdevums, 

milj. EUR

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

Atbildīg s institūcijas, 
sadarbības partneri# Projekta nosaukums

Ventspils 

pilsētas AP 
2021.-2027. 

gadam 

pas kuma 
kods

Projekta pl notie darbības rezult ti un to rezultatīvie r dīt ji Projekta īstenošanas 
periods

8

Atbalsts Ventspils Augstskolas 

starptautiskās sadarb bas projektu 
sagatavošanai p tniec bā un inovācijās 
(ATVASE)

Nr. 1.1.1.5/18/I/009

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

Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarb bas projektu 
sagatavošanai p tniec bā un inovācijās (ATVASE). Projekta m rķis ir 
Ventspils Augstskolas un tās zinātnisko strukt rvien bu (Inženierizinātņu 
instit ta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs", Viedo 
Tehnoloģiju p tniec bas centra un Uzņ m jdarb bas, inovāciju un 
reģionālās att st bas centra un fakultāšu) iesaist šanās t klošanas 
pasākumos, sadarb bas stiprināšana ar partneriem, t.sk. iesaistoties 
sadarb bas konsorcijos, lai veicinātu sadarb bas projektu skaita pieaugumu 
un integr šanos Eiropas P tniec bas infrastrukt ru strat ģiskā foruma 
infrastrukt ras objektos.

2021.-2022. Ventspils Augstskola

9

Ventspils Augstskolas studiju programmu 

satura kvalitātes pilnveide, resursu 
izmantošanas efektivitātes uzlabošana un 
labākas pārvald bas nodrošināšana
Nr. 8.2.3.0/18/A/014

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

Ventspils Augstskolas studiju programmu satura kvalitātes pilnveide, 
resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana un labākas pārvald bas 
nodrošināšana. Projekta izstrādes un realizācijas m rķis ir pilnveidot 
Ventspils Augstskolas (VeA) studiju programmu satura kvalitāti un, efekt vi 
izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izgl t bas 
instit ciju pārvald bu un vad bas personāla kompetenču un prasmju 
paaugstināšanu. Pamatojoties uz VeA strat ģijas izstrādes un uzraudz bas 
laikā veikto iekš jās un ār jas vides anal zi, VeA darb bas izv rt jumu un 
identific tajām nozares aktualitāt m, kā ar  VeA finanšu pārvald bas 
sist mas un darb bas veiktsp jas ār jā audita rezultātiem, kurā tika veikta 
esošās situācijas un prakses anal ze strat ģiskās pārvald bas, resursu 
pārvald bas un administrācijas darb bas jomās, saskaņā ar VeA Strat ģiju 
2016. - 2020. gadam un VeA saistošajiem augstākās izgl t bas nozarei 
noteiktajiem strat ģiskajiem m rķiem.

2021.-2023. Ventspils Augstskola

10

“Stiprināt Ventspils Augstskolas 
akad misko personālu strat ģiskās 
specializācijas jomās”
Nr. 8.2.2.0/18/A/009

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

“Stiprināt Ventspils Augstskolas akad misko personālu strat ģiskās 
specializācijas jomās”. Projekta m rķis ir m rķtiec ga Ventspils 
Augstskolas akad miskā personāla att st ba, lai pilnveidotu studiju procesa 
kvalitāti, nodrošinātu akad miskā personāla kompetenču pilnveidi un 
atjaunotni, kā ar  stiprinātu sadarb bu ar ār jiem partneriem. 

2021.-2022. Ventspils Augstskola

11

VSRC institucionālās un zinātniskās 
kapacitātes turpmākā att st ba
Nr. 1.1.1.5/18/A/019

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

VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā att st ba. 
Projekta m rķis ir piesaist t Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu 
instit tam "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (VSRC) 
strat ģiskajai att st bai pasaul  atz tu zinātnisku l deri, kurš kļ tu par 
instit ta vad bas strat ģisko padomnieku un kurš sp tu iedvesmot un 
panākt pozit vas pārmaiņas turpmākajā att st bā, sasniedzot VSRC 
starptautisko izcil bu un tād jādi paātrinot strukturālās pārmaiņas VeA 
zinātnieku sabiedr bas domāšanas veidā. Vienlaikus VSRC veidosies par 
starptautiskas noz mes zinātnes centru Latvijā un Baltijas valst s, sniedzot 
pakalpojumus un veicot apmāc bu kosmosa zinātnes nozar s, kosmosa un 
satel tu tehnoloģijās, kā ar  pildot reģionāla l dera lomu ļoti garas bāzes 
interferometrijas metodes astronomiskajos p t jumos. 

2021.-2023. Ventspils Augstskola

 lapa o  lapā



Indikatīv  
summa, 

milj. EUR

Indikatīvais 
iesniedzēja 

finansējums, 
milj. EUR

Indikatīvais 
rējais 

piesaistītais 
finansējums 

(granti, 

dot cijas, 
subsīdijas 
u.c.), milj. 

EUR

Valsts 

aizdevums, 

milj. EUR

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

Atbildīg s institūcijas, 
sadarbības partneri# Projekta nosaukums

Ventspils 

pilsētas AP 
2021.-2027. 

gadam 

pas kuma 
kods

Projekta pl notie darbības rezult ti un to rezultatīvie r dīt ji Projekta īstenošanas 
periods

12

No atkritumiem ieg tā kurināmā 
reģenerācijas iekārtu izb ve Ventspil , 
Talsu ielā 69
Nr. 5.2.1.3/18/A/001

V-8-2-3              18,2                9,0                9,2  - 

No atkritumiem ieg tā kurināmā reģenerācijas iekārtu izb ve Ventspil , 
Talsu ielā 69. Projekta m rķis ir samazināt apglabājamo atkritumu 
daudzumu un att st t atkritumu reģenerāciju ar enerģijas atguvi no Latvijas 
Republikas teritorijā rad tajiem atkritumiem. M rķa stenošana nodrošinās 
saistošo normat vo aktu pras bu atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – 
samazinās apglabājamo atkritumu apjomu un palielinās atkritumu 
reģenerācijas patsvaru. 

2021.-2023.

PSIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts"

13

Kurzemes inovāciju granti studentiem 
(KInGS)

Nr. 1.1.1.3/18/A/004

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

Kurzemes inovāciju granti studentiem (KInGS). Projekta m rķis ir att st t 
akad miskajā māc bu vid  integr tu praktisku un kompetentu atbalsta 
sist mu inovāciju un uzņ m jsp ju veicināšanai Kurzemes reģiona 
studentos. Ventspils Augstskola ir izstrādājusi Kurzemes studentu inovāciju 
programmu, kuru š  Projekta ietvaros realiz s kopā ar partneriem: 1) 
Liepājas Universitāti, 2) SIA “Kurzemes Biznesa inkubators”, 3) 
nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” un 4) nodibinājumu 
“Ventspils Augstskolas att st bas fonds”. 

2021.-2022. Ventspils Augstskola

14

Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra 
izveide Gāliņciemā
Nr. 5.5.1.0/19/I/001

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

Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā. Projekta m rķis 
ir kult ras mantojuma saglabāšana un att st ba, izveidojot pakalpojumu, 
kult ras un sabiedriskā centra infrastrukt ru, vienlaikus nodrošinot dabas 
mantojuma aizsardz bu un pieejam bu. Kult ras mantojuma objektā 
Ventspils pils tas daļā – Gāliņciemā tiks piedāvāti jaunrad ti pakalpojumi, 
nodrošinot invest ciju ilgtsp ju un sociālekonomiskā potenciāla integrāciju 
pils tas ekonomikas strukt rā. 

2021.-2022. P/i "Ventspils bibliot ka"

15

Zinātnes centra jaunb ve R pniec bas ielā 
2, Ventspil
Nr. 5.5.1.0/19/I/002

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

Zinātnes centra jaunb ve R pniec bas ielā 2, Ventspil . Projekta m rķis ir 
kult ras un dabas kapitāla saglabāšana un att st ba, izveidojot jaunu 
infrastrukt ru, kas vienlaikus ir ar  t risma infrastrukt ra, un piedāvājot 
jaunus pakalpojumus, t.sk. dabaszinātn s un ilgtsp j gā dabas kapitāla 
izmantošanā, nodrošinot invest ciju ilgtsp ju un sociālekonomiskā 
potenciāla att st bu. Projekta ietvaros tiks izveidota jauna infrastrukt ra – 
objekts kult ras un dabas kapitāla saglabāšanai un att st šanai, kas 
vienlaikus b s ar  t risma infrastrukt ra. 

2021.-2022.
P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"

16

Inovāciju centra un publiskās 
infrastrukt ras izb ve R pniec bas ielā 2, 
Ventspil
Nr. 5.6.2.0/19/I/003

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

Inovāciju centra un publiskās infrastrukt ras izb ve R pniec bas ielā 2, 
Ventspil . Projekta m rķis ir degrad tas teritorijas atjaunošana Ventspils 
pils tā, izveidojot tajā infrastrukt ru uzņ m jdarb bas atbalstam un 
izveidojot publisko infrastrukt ru, tād jādi nodrošinot ilgtsp j gu, videi 
draudz gu un vides ilgtsp ju veicinošu teritoriālo izaugsmi un veicinot jaunu 
darba vietu rad šanu. Projekta ietvaros tiks revitaliz ta degrad ta teritorija 
R pniec bas ielas rajonā un uzb v ts Inovāciju centrs un ceļa 
infrastrukt ra (publisks, br vi pieejams stāvlaukums), kā ar  veikta 
teritorijas labiekārtošana. 

2021.-2022.
P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"

17

Deinstitucionalizācijas pasākumu 
stenošana Ventspils pils tas pašvald bā

Nr. 9.3.1.1/19/I/032

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

Deinstitucionalizācijas pasākumu stenošana Ventspils pils tas pašvald bā. 
Projekta m rķis ir izveidot infrastrukt ru sabiedr bā balst tu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai, lai veicinātu b rnu ar funkcionāliem 
trauc jumiem un pilngad gu personu ar gar ga rakstura trauc jumiem 
pašapr pes prasmes un neatkar gas dz ves iesp jas, kā ar  izveidot 
infrastrukt ru bāreņu un bez vecāku gād bas palikušo b rnu apr pes 
nodrošināšanai ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. 

2021. - 2022.
P/i "Ventspils Sociālais 
dienests"

 lapa o  lapā
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18

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimn ca” 
vesel bas apr pes infrastrukt ras att st ba
Nr. 9.3.2.0/17/I/007

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

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimn ca” vesel bas apr pes infrastrukt ras 
att st ba. Projekta m rķis ir att st t SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā 
slimn ca” vesel bas apr pes infrastrukt ru un uzlabot kvalitat vu vesel bas 
apr pes pakalpojumu pieejam bu. Projekta ietvaros plānots veikt 
ieguld jumus infrastrukt rā, kas piln bā vai daļ ji saist ta ar neatliekamās 
medic niskās pal dz bas un vesel bas apr pes pakalpojumu sniegšanu 
šādās prioritārajās vesel bas apr pes jomās – sirds un asinsvadu, 
onkoloģijas un b rnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) apr pes 
jomā.

2021.-2023.
SIA "Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimn ca"

19

Inovācijas centra izveidošana Ventspil  
(EEZ/NOR)

Nr. NFI/IC/VIAA/2020/1

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

Inovācijas centra izveidošana Ventspil  (EEZ/NOR). Projekta m rķis ir:
- veicināt zināšanu att st bu un izgl tojamo karjeras izv li STEM (zinātne, 
tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), dabaszinātņu un 
informācijas tehnoloģiju (IT) jomās;
- sadarb bā ar Bergenas zinātnes centru “VilVite” (Norv ģija) izveidot 
Inovāciju centru Ventspil , izstrādāt un stenot izgl tojošās programmas un 
citus izgl tojošus un interakt vus pasākumus, piem ram, tehniski radošās 
darbn cas un zinātnes šovus.

2021.-2023.
P/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

20

Pils tu digitālās inovācijas (II fāze) (Urbact 
III)

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

Pils tu digitālās inovācijas (II fāze) (Urbact III). Projekta m rķis ir 
paplašināt Ventspils pils tas iesaisti Eiropas Savien bas sadarb bas t klā ar 
dažādām Eiropas mazajām un vid ja izm ra pils tām, lai dal tos pieredz  
un izvirz tu kop gus m rķus jautājumos, kas skar pils tu digitālo att st bu, 
izstrādātu risinājumus kop gām probl mām.

2021.-2022.
P/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

21

Uzņ m jdarb bas atbalsta pasākumi 
Kurzemes plānošanas reģionā
Nr. LV-LOCALDEV-0004

L-1-1-1;

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

Sociāli ekonomiskās att st bas l meņa atšķir bu mazināšana un 
l dzsvarotas att st bas nodrošināšana Kurzemes plānošanas reģionā, 
veicinot uzņ m jdarb bas att st bu. Projekta rezultātā uzņ mumiem tiks 
stiprināta operacionālā kapacitāte, tiks stiprināta Kurzemes plānošanas 
reģiona uzņ m jdarb bas centra kapacitāte, apmāc ti speciālisti 
uzņ m jdarb bas veicināšanas un pašvald bu sadarb bas jomās un 
stiprināta KPR kapacitāte, stiprināta uzņ m jdarb bas atbalsta kapacitāte 
pašvald bās.

2021.-2024.
P/i "Ventspils domes 

administrācija"

22

Zivju resursu kontroles apr kojuma 
papildināšana, pludmales droš bas un 
apr kojuma izveide, uzlabojot glābšanas 
posteņa kas infrastrukt ru
Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000006 

P-5;

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

Piekrastes dabas v rt bu un vides resursu saglabāšana, nodrošinot 
Glābšanas dienesta darb bu Ventspils pils tas pludmal  un pilnveidojot 
teritorijas iekš jo un j ras piekrastes dens akvatoriju uzraudz bu un zivju 
resursu aizsardz bu: Glābšanas dienesta kas pārb ve (232 m2), 
nov rošanas torņa pāŗb ve (12 m augstums), laivas bez stacionārā dzin ja 
iegāde (1 gab.)

2021.-2023.
P/i "Ventspils Pašvald bas 
policija"

23

Piekrastes dabas v rt bu saglabāšana 
Ventspils pils tas pludmal
Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000004 

P-5;

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

Baltijas j ras piekrastes v rt bas saglabāšana un Ventspils pils tas 
publisko atp tas infrastrukt ru pilnveidošana, pludmales zonā izb v jot 
apgaismojuma l niju un veicot labiekārtojuma darbus, veicinot vides 
resursu saglabāšanu un piekrastes objektu pieejam bu.

2021.-2022.
P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"

24

Dabas v rt bu saglabāšana un t risma 
pakalpojuma piedāvājuma paplašināšana, 
nodrošinot Staldzenes stāvkrasta 
pieejam bu un infrastrukt ras 
pilnveidošanu
Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000003

P-5;

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

Staldzenes stāvkrasta dabas v rt bu saglabāšanas nodrošināšana un tā 
pieejam bas uzlabošana, paplašinot t risma pakalpojuma piedāvājumu, kā 
ar  nodrošināt iesp ju zvejniekiem un glābšanas dienestiem piekļ t j rai, 
veicinot dabas un vides resursu saglabāšanu.

2021.-2022.
P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"
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25

Kurzemes zvejniec bas kult rv sturiskā 
mantojuma saglabāšana un popularizācija
Nr. 21-08-FL04-F043.0206-000001

S-3;

S-3-5-1;

S-3-5-2;

L-5-4

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

Projekts paredz veidot vienotu stāstu Piej ras br vdabas muzejā (turpmāk - 
PBM), nodrošinot daudzveid go ekspoz cijas daļu integrāciju vienotā 
sist mā, kā ar  b tiski uzlabot muzejā esošā kult ras mantojuma 
(ekspoz cijas objektu,
Nacionālā muzeja krājuma daļas, kas atrodas PBM) saglabāšanas 
aspektus atbilstoši LR normat vajām pras bām un m sdienu nostādn m.

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

26

Izgl t bas pakalpojumu kvalitātes un 
pieejam bas uzlabošana Ventspil  S-1;

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

Ventspils Zinātnes un inovāciju centra eksponātu klāsta papildināšana, 
prototip šanas laboratoriju izveide, apr kojuma iegāde konferenču zālei un 
apmāc bu telopām

2021.-2022.
P/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

27

Digitālās transformācijas centra izveide 
Ventspil

S-2;

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

Digitālā transformācijas centra izveide nol kā att st t iedz votāju digitālās 
prasmes atbilstoši ES Padomes ieteikumam par pamatkompetenc m 
m žigl t bā, kas nodrošinātu digitālo tehnoloģiju pārliecinātu, kritisku un 
atbild gu izmantošanu un darbošanos ar š m tehnoloģijāmmāc bu un darba 
vajadz bām, lai var piedal ties sabiedr bas dz v , izmantojot IKT 
risinājumus m žizgl t bas māc bu (studiju) procesa nodrošināšanai 

2021.-2022.
P/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

28

Ventspils 4.vidusskolas aktu zāles 
atjaunošana, R gas ielā 12A, Ventspil

S-1;

S-1-2;

S-1-2-3

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

Ventspils 4.vidusskolas aktu zāles atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, 
ventilācijas izb ve 2021.-2022.

P/i "Ventspils Izgl t bas 
pārvalde"

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

II Plānotie projekti

30
Pētniecība un prasmes

31

P tniec bas att st ba un progres vu 
tehnoloģiju ieviešana 

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

Fundamentālās un lietišķās zinātnes att st ba praktisku probl mu 
izzināšanai, analiz šanai un skaidrošanai, vienlaikus ietverot 
nodarbināt bas veicināšanas jautājumus. Ventspils Starptautiskā 
radioastronomijas centra, kurš atrodas Ventspils novada teritorijā, 
radioteleskopu kompleksa infrastrukt ras tālāka att st ba un iekļaušana 
starptautiskā Zemes bāzes staciju t klā. 

2021.-2027. Ventspils Augstskola

32
Atbalsts uzņēmējdarbībai 

33

Atbalsts uzņ m jdarb bas uzsākšanai, 
veicināšanai un augsti apmaksātu darba 
vietu rad šanai reģionālā m rogā

P-4-2-3;

P-5-1-3;

P-5-1-6;

P-6-4-1;

P-6-4-2;

P-6-4-3;

P-6-4-4

3,5 0,5 3,0  -

Projekts paredz biznesa atbalsta centra pakalpojumu klāsta paplašināšanu, 
nodrošinot jaunu komersantu piesaisti pašvald bā. Biznesa atbalsta centrā 
pieejami dažādi pakalpojumi, piem ram, darbinieku apmāc bas un 
pārkvalifikācija; jaunu darbinieku piesaiste; telpu nodrošinājums; 
mārketinga pasākumi; konsultāciju nodrošināšana; atbalsts grāmatved bas 
un juridisko dokumentāciju sakārtošanā u.c.

2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,
Nodibinājums "Ventspils 
Augsto tehnoloģiju parks"

34

Uzņ m jdarb bai nepieciešamo ku, t.sk. 
ražošanas un biroja ku, un infrastrukt ras 
izveide uzņ m jdarb bas konkur tsp jas 
veicināšanai, augsti apmaksātu darba vietu 
rad šanai reģionālā m rogā

P-5-1-4;

P-6-1-1;

P-6-3-1

32,8 4,9 27,9  -

Projekta ietvaros plānota ražošanas ku un saist tās infrastrukt ras 
b vniec ba, kā ar  komercdarb bas atbalsta infrastrukt ras - telpu, t.sk. 
biroju telpu, izveide, lai nodrošinātu jaunu darbavietu rad šanu un privāto 
invest ciju piesaisti. 2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,
Arhitekt ras un 
pils tb vniec bas nodaļa,
p/i "Komunālā pārvalde", 
p/i Ventspils osta
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34.1.

Ražošanas kas un publiska auto 
stāvlaukuma izb ve Gan bu ielas 
industriālajā zonā Ventspil

P-5-1-4;

P-6-1-1;

P-6-3-1

4,3 1,8 2,5  -

Projekta m rķis ir revitaliz t Ventspils degrad to teritoriju Gan bu ielā 99, 
Ventspil , izb v jot ražošanas ku, loģistikas laukumu un publisku auto 
stāvlaukumu Gan bu ielas industriālās zonas ražošanas uzņ mumu 
vajadz bām Krustkalna ielā 6, Ventspil . Projekta ietvaros tiks att st ta 
degrad tā teritorija 1,73 ha plat bā, nodrošinot priekšnosac jumus un 
apstākļus 45 jaunu darba vietu rad šanai un komersantu nefinanšu 
invest ciju piesaistei 3 500 000 EUR apm rā.

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

35

Degrad tās un potenciāli att stāmās 
teritorijas un infrastrukt ras sakārtošana 
uzņ m jdarb bas veicināšanai 

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

Potenciāli att stāmo teritoriju un infrastrukt ras revitalizācija un 
sakārtošana komercdarb bas att st bai, t.sk. t risma infrastrukt ra, 
izb v jot ielas, autostāvvietas, lai rad tu augsti apmaksātas darbavietas 
reģionālā m rogā. 2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,
Arhitekt ras un 
pils tb vniec bas nodaļa,
p/i "Komunālā pārvalde", 
p/i Ventspils osta

36
V-1-1-4;

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

res namu b vniec ba dz vojamās plat bas nodrošināšanai reģiona 
prioritāro nozaru kvalific to un jauno speciālistu ģimen m, kā ar  jaunajām 
ģimen m. 2021.-2027.

Ekonomikas nodaļa,
PSIA "Ventspils 

nekustamie pašumi"
SIA "Ventmalas mājas"

37
V-1-1-1;

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

res dz vojamo māju Ventspil  jaunb vju projektu un atjaunošanas 
l dzfinans šanas konkursi 2021.-2027. Ekonomikas nodaļa

38
Digitalizācija

39

Procesu pārveide efekt vai 
tautsaimniec bas digitālās transformācijas 
stenošanai

P-1-1-3; 

P-1-1-4; 

P-5-1-7;

P-5-2-1.

3,6 0,5 3,1  -

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) bāz ta platforma digitālās 
ekonomikas stiprināšanai, IKT apr kojuma nodrošināšana publiskajos 
sabiedrisko pakalpojumu centros, kā ar  atbalsts reģiona komersantiem 
COVID-19 pand mijas ietekmes mazināšanai.

2021.-2027.

P/i "Ventspils Digitālais 
centrs",

p/i "Ventspils bibliot ka"

40

Digitālās transformācijas veicināšana 
Kurzemes reģiona pašvald bas iestād s un 
kapitālsabiedr bās

P-5-1-5;

P-5-1-8;

P-5-2-2;

P-8-1-1;

P-8-1-2;

P-8-1-3;

P-8-1-4;

V-5-1-1;

V-5-1-2

18 2,7 15,3  -

Digitālās transformācijas strat ģijas Kurzem  izstrāde un stenošana - 
izmantojot esošās un veidojot jaunas digitālo tehnoloģiju iesp jas, uzlabot 
dz ves kvalitāti ikvienam indiv dam un sabiedr bai kopumā, ceļot reģiona 
un tautsaimniec bas konkur tsp ju,  kā ar  koplietošanas  IKT resursu 
att st ba pašvald bās. Digitālās infrastrukt ras (t.sk. informat vo digitālo 
ekrānu un norāžu stendu) pilnveidošana un digitālā inovāciju centra 
pakalpojumu att st ba, iedz votāju un komersantu digitālo prasmju att st ba, 
Ziemeļkurzemes reģionālās slimn cas IKT att st ba. Projekts ietver ar  
viedās infrastrukt ras att st bu reģiona pašvald bās, t.sk. bezmaksas wi-fi 
t kla paplašināšanu.

2021.-2027.

P/i "Ventspils Digitālais 
centrs",

Visas pašvald bas 
strukt rvien bas

41

Ventspils ostas infrastrukt ras att st ba, 
ilgtsp j gas, modernas un drošas 
kuģošanas iesp ju nodrošināšanai 
Ventspils ostā - Ventspils br vostas 
digitalizācija

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

Ventspils br vostas digitalizācija.

2021.-2027.
Ventspils br vostas 
pārvalde

42
Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām

43

Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
izmantošana sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošināšanā

V-8-5-6;

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

Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem - saules elektrostaciju ar 
saražoto enerģiju izveide notek deņu att r šanā un atdzelžošanā. 2021.-2027. PSIA " DEKA" 

44

Zaļās un zilās infrastrukt ras risinājumi 
klimata pārmaiņu risku nov ršanai V-5-4-1;

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

Maģistrālo grāvju un meliorācijas sist mu pilnveidošana, pl du risku 
samazināšanas pasākumi - virszemes noteces sist mas izveide. 
Paplašināta lietus dens noteces sist ma.

2021.-2027.
P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"

45 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi visu l meņu izgl t bas 
iestād s, vienlaikus radot vesel gu un higi nas pras bām atbilstošu māc bu 
vidi. Energoefektivitātes pasākumu stenošana pašvald bas, pašvald bas 
kapitālsabiedr bu pašumā esošās kās, kā ar  nacionālajā un reģionālajā 
sporta bāz  - Olimpiskajā centrā "Ventspils", kur tiek organiz tas 
reģionālas noz mes pasākumi un sacens bas dažādos sporta veidos. 
Centraliz to siltumapgādes sist mu att st ba. Ventspils centraliz tās 
siltumapgādes sist mas efektivitātes paaugstināšana un vides pras bu 
nodrošināšana.
Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem - Saules elektrostaciju ar 
saražoto enerģiju izveide notek deņu att r šanā un dens atdzelžošanā.

Visas pašvald bas 
strukt rvien bas

Mājokļu pieejam bas nodrošināšana 
speciālistu piesaistei, t.sk. dz vojamo māju 
b vniec ba

21

Energoefektivitātes veicināšana un 
siltumn cefekta gāzu emisiju samazināšana 
pašvald bas iestād s un pašvald bas 
kapitālsabiedr bās

 lapa o  lapā
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46

47

Atjaunojamo energoresursu ieviešana un 
notek deņu att r šanas tehnoloģisko 
procesu energoefektivitātes uzlabošana 
Ventspil

V-8-5-6;

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

Sniegto sabiedrisko denssaimniec bas pakalpojumu tehnoloģisko procesu 
energoefektivitātes veicināšana, izv loties efekt vas denssaimniec bas 
iekārtas un tehnoloģijas, un atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
veicināšana, lai uzlabotu sabiedrisko denssaimniec bas pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāti un samazinātu uzture''sanas izmaksas un tarifa 
kāpumu

2022.-2023. PSIA " DEKA" 

48

Videi draudz ga sabiedriskā transporta nodrošināšana Ventspils pils tas un 
novada maršrutu t klā, lai veicinātu starppašvald bu savienojumu izveidi un 
nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitāti, t.sk. elektrouzlādes 
infrastrukt ras izveidošana.

2021.-2027.

P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde" 
PSIA "Ventspils Reiss" 

49
Elektroautomobiļu iegāde pašvald bas iestādes autoparka nomaiņai uz 
videi draudz gu un ekonomiski izdev gāku transportu. 2021.-2027.

P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"

50
Vides aizsardzība un attīstība

51

Vides aizsardz bas jautājumu akcent šana 
un augstākas vides apziņas l meņa 
sekm šana sabiedr bā.  

V-7-3-1;

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

Vides izgl t bas veicināšana b rniem un jauniešiem, par Latvijas dabas 
bioloģisko daudzveid bu, kā ar  dal ba  Vides izgl t bas fonda izgl t bas 
programmās, t.sk. Ekoskolu programmu stenošana izgl t bas iestād s. 

2021.-2027.
P/i "Ventspils Izgl t bas 
pārvalde"

52

Ilgtsp j gas denssaimniec bas att st ba
V-8-5-1;

V-8-5-2;

V-8-5-3;

V-8-5-4;

V-8-5-5;

V-8-5-6;

V-8-6-1;

V-8-6-2.

10 1,5 8,5  -

denssaimniec bas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastrukt ras 
atjaunošana, pilnveidošana, tehnoloģisko procesu energoefektivitātes 
uzlabošana, jaunu densapgādes un kanalizācijas t klu izbuve, transporta 
atjaunošana, notek deņu d ņu apsaimniekošanas uzlabošana. Atjaunota 
Notek deņu att r šanas ietaišu att r to notek deņu izvadcaurule Baltijas 
j rā.

2021.-2027. PSIA " DEKA" 

53

Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana

V-6-1-1;

V-6-1-2;

V-6-1-3

5 0,8 4,3  -

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu pilnveidošana 
Ziemeļkurzemes reģiona poligonā Pentuļi. 
Jaunu atkritumu dal tās savākšanas punktu izveide un apr košana, esošās 
infrastrukt ras papildināšana un sadz ves atkritumu savākšanai paredz to 
pazemes, daļ jas pazemes konteineru novietņu izb ve. 
Kompost šanas vietas izveide.
Dal tās savākšanas sist mas pilnveidošana, t.sk. m beļu atkritumu 
pl smas izveidošana.

2021.-2027.

PSIA "Ventspils 

labiekārtošanas 
kombināts",
p/i "Komunālā pārvalde",  
Daudzdz vokļu dz vojamo 
māju dz vokļu pašnieki

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi visu l meņu izgl t bas 
iestād s, vienlaikus radot vesel gu un higi nas pras bām atbilstošu māc bu 
vidi. Energoefektivitātes pasākumu stenošana pašvald bas, pašvald bas 
kapitālsabiedr bu pašumā esošās kās, kā ar  nacionālajā un reģionālajā 
sporta bāz  - Olimpiskajā centrā "Ventspils", kur tiek organiz tas 
reģionālas noz mes pasākumi un sacens bas dažādos sporta veidos. 
Centraliz to siltumapgādes sist mu att st ba. Ventspils centraliz tās 
siltumapgādes sist mas efektivitātes paaugstināšana un vides pras bu 
nodrošināšana.
Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem - Saules elektrostaciju ar 
saražoto enerģiju izveide notek deņu att r šanā un dens atdzelžošanā.

2021.-2027.
Visas pašvald bas 
strukt rvien bas

Infrastrukt ras veidošana un autoparka 
nomaiņa uz videi draudz giem 
transportl dzekļiem transporta sist mas 
pilnveidošanai un pieejam bas 
nodrošināšanai dažādām sociālajām 
grupām

V-4-4-1;

V-4-4-2;

V-4-4-3

28,7 4,3 24,4  -

Energoefektivitātes veicināšana un 
siltumn cefekta gāzu emisiju samazināšana 
pašvald bas iestād s un pašvald bas 
kapitālsabiedr bās

P-2-4-4;

L-5-4-1;

L-5-4-2;

L-6-3-1;

V-8-1-1;

V-8-2-1;

V-8-2-3;

V-8-2-4;

V-8-2-5;

V-8-5-6

9 1,4 7,7
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54

Dabas aizsardz bas un bioloģiskās 
daudzveid bas, “zaļās” infrastrukt ras 
saglabāšana, ar v sturiski piesārņotajām 
teritorijām saist to risku samazināšana.

V-7-2-1;

V-7-2-2;

V-7-5-1

5 0,8 4,3  -

Vides kvalitātes uzlabošana - piesārņojumu probl mu risinājumu ieviešana. 
Maģistrālo grāvju un meliorācijas sist mu pilnveidošana, pl du risku 
samazināšanas pasākumi - virszemes noteces sist mas izveide. V sturiski 
piesārņoto vietu sanācija, lai panāktu augsnes, grunts, pazemes vai 
virszemes deņu kvalitātes uzlabošanos, atjaunotu un uzlabotu vides 
kvalitāti piesārņotajās vietās un ap tām, kā ar  nov rstu apdraud jumu 
iedz votāju vesel bai un videi.

2021.-2027.

Vides uzraudz bas nodaļa,
P/i "Komunālā pārvalde",
Ventspils br vostas 
pārvalde

55

Dabas v rt bu saglabāšana atp tas vietās

V-5-2-1;

V-7-4-1; 

V-7-4-2;

3 0,5 2,6  -

Projekta m rķis ir dabas v rt bu saglabāšana un Ziemeļkurzemes t risma 
produktu klāsta paplašināšana.  Plānots izveidot un labiekārtot papildu 
peldvietas pie denstilpn m, izveidojot automaš nu stāvvietas, velo 
novietnes un celiņus, izvietojot informācijas stendus un citus 
labiekārtojuma un dabas infrastrukt ras elementus, kā ar  stenojot vides 
izgl t bas pasākumus.

2021.-2027.
P/i "Komunālā pārvalde", 
Vides uzraudz bas nodaļa

56

Baltijas j ras piekrastes infrastrukt ras 
pilnveidošana, t.sk. vides pieejam bas 
uzlabošana. V-5-2-2;

V-5-2-3;

V-5-2-4

4 0,6 3,4  -

Baltijas j ras piekrastes vienotā dabas un kult ras mantojuma saglabāšana 
un ilgtsp j ga att st ba, izveidojot publisko infrastrukt ru - apvienotos gāj ju 
un veloceliņus (t.sk. integrācija EuroVelo10 t klā); izb v jot laipas, lai 
nodrošinātu piekļuvi j rai; uzstādot informācijas stendus un citus 
labiekārtojuma elementus, tostarp krastu erozijas un smilšu sanesumu 
mazināšanai nepieciešamo infrastrukt ru.

2021.-2027.
P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"

57
Ilgtspējīga mobilitāte

58

Ilgtsp j gas mobilitātes veicināšana pils tā, 
integr jot EuroVelo 10 maršrutu t klā V-4-2-3;

V-4-3-1;

V-4-3-2

10 1,5 8,5  -

Publiskās infrastrukt ras att st ba - reģionālas, nacionālas un 
starptautiskas noz mes velosip du ceļu, marķ tu velomaršrutu un 
veloinfrastrukt ras izb ve un pārb ve, lai tos integr tu EuroVelo10 
maršruta t klā, lai veicinātu starppašvald bu savienojumu izveidi un 
nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitāti.

2021.-2027.

P/i "Komunālā pārvalde",
Arhitekt ras un 
pils tb vniec bas nodaļa

59

Viedo tehnoloģiju ieviešana un 
izmantošana ilgtsp j gas, daudzveid gas 
mobilitātes veicināšanai

V-4-2-4;

V-4-2-5;

V-4-6-1;

V-4-6-2;

V-4-6-3;

V-5-1-2

3 0,5 2,6  -

Satiksmes droš bas uzlabojumi un viedo tehnoloģiju infrastrukt ras 
att st ba ielās un ceļos, t.sk. energoefekt va apgaismojuma izveide, lai 
veicinātu starppašvald bu savienojumu izveidi un nodrošinātu augstas 
kvalitātes mobilitāti. 2021.-2027.

P/i "Komunālā pārvalde"
Ventspils digitālais centrs

60
Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra

61

Videi draudz gas ostas publiskās 
infrastrukt ras att st ba tai skaitā piekļuves 
TEN-T t klam uzlabošanai

P-4-4-2;

P-4-4-3;

P-4-4-4

24 3,6 20,4  -

Kuģu satiksmes vad bas sist mas modernizācija, pievadceļu att st ba 
reģionā. Kuģa ar zemes s c ja funkcijām iegādes teritorijā esošiem 
termināļiem un industriālajām zonām. 2021.-2027.

Ventspils br vostas 
pārvalde

62
Pils tu ielu sasaiste ar TEN-T t klu un 
ilgtsp j ga att st ba 

V-4-2-1;

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

Ventspils pils tas un Ventspils novada ielu un ceļu sasaiste ar TEN-T t klu, 
alternat vu kravas ceļu izb ve, pārb ve un modernizācija. 2021.-2027.

P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"

63

Infrastrukt ras uzlabošana mobilitātes 
nodrošināšanai nodarbināt bai un 
pakalpojumu saņemšanai V-1-2-2;

V-4-2-1;

V-4-2-2;

V-5-7-2

10,1 1,5 8,6  -

Ventspils pils ta ir viens no Kurzemes att st bas centru funkcionālā t kla 
galvenajiem balstiem, Ventspils novads ir noz m ga pils tas funkcionālās 
ietekmes teritorija. Plānoti ieguld jumi jaunu ielu infrastrukt rā un 
stāvlaukumos, kā ar  esošo ielu, ceļu segumu, stāvlaukumu pārb ve un 
atjaunošana, lai veicinātu starppašvald bu savienojumu izveidi un 
nodrošinātu augstas kvalitātes mobilitāti. Vienlaikus plānots ielu t klam 
piesaist t daudzdz vokļu namu teritorijas.

2021.-2027.
P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"
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64
Starptautiskās savienojam bas uzlabošana

V-4-1-5 2 0,3 1,7  -
Ventspils lidlauka sertific šana neregulāriem gaisa pārvadājumiem 
(komerciāliem gaisa pārvadājumiem) 2021.-2027. SIA "Ventspils lidosta'

65

Ventspils ostas infrastrukt ras att st ba, 
ilgtsp j gas, modernas un drošas 
kuģošanas iesp ju nodrošināšanai 
Ventspils ostā - Ventspils ostas 
hidrotehniskās infrastrukt ras un drošai 
kuģošanai nepieciešamo iekārtu att st ba 
(t.sk. hidrotehniskās b ves, kugu 
navigācijas objekti, iekārtas u.c.)

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

Atjaunotas Ventspils hidrotehniskās b ves, kuģu navigācijas objekti, 
iekārtas u.c.

2021.-2027.
Ventspils br vostas 
pārvalde

66

Ventspils ostas infrastrukt ras att st ba, 
ilgtsp j gas, modernas un drošas 
kuģošanas iesp ju nodrošināšanai 
Ventspils ostā - Ventspils br vostas flotes 
att st ba (t.sk. padziļināšanas, loču, 
piesārņoto deņu u.c. ostas dienestu kuģi)

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

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

2021.-2027.
Ventspils br vostas 
pārvalde

67

Ventspils ostas sauszemes savienojam bas 
att st ba (t.sk. autoceļi, dzelzceļš, 
satiksmes mezgli un pārvadi)

P-4-4-4 15 2,3 12,8 -

Att st ta Ventspils ostas sauszemes savienojam ba.
2021.-2027.

Ventspils br vostas 
pārvalde

68

Lokālas izcelsmes kravu bāzes att st bas 
veicināšana Ventspils br vostā (t.sk. 
r pniec bas un loģistikas objektu un tiem 
nepieciešamo infrastrukt ras elementu 
att st ba)

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

Att st ta lokālas izcelsmes kravu bāze (t.sk. r pniec bas un loģistikas 
objektu un tiem nepieciešamo infrastrukt ras elementu att st ba).

2021.-2027.
Ventspils br vostas 
pārvalde

69

Ilgtsp j gas apkārt jās vides saglabāšana 
Ventspils ostā (t.sk. vides aizsardz bas 
pasākumi, piestātņu elektrifikācija, 
alternat vās degvielas u.c.)

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

stenoti ilgtsp j gas apkārt jās vides saglabāšanas pasākumi Ventspils 
ostā (t.sk. vides aizsardz bas pasākumi, piestātņu elektrifikācija, 
alternat vās degvielas u.c.). 2021.-2027.

Ventspils br vostas 
pārvalde

70
Veselības veicināšana un aprūpe

71

Vesel bas apr pes infrastrukt ras att st ba 
vienl dz gu piekļuves nodrošināšanai un 
vesel bas sist mas stiprināšanai reģionālā 
m rogā

V-2-2-1;

V-2-2-2;

V-2-2-3;

V-2-2-4;

V-2-2-5;

V-2-2-6;

V-2-6-1

24 3,6 20,4  -

Ziemeļkurzemes reģionālās slimn cas infrastrukt ras un teritorijas, 
materiāltehniskās bāzes, apr kojuma un medic nas tehnoloģiju 
pilnveidošana un att st ba, lai uzlabotu kvalitat vu pakalpojumu un vides 
pieejam bu. Vienlaikus tiek plānoti ieguld jumi teritorijas labiekārtošanā. 

2021.-2027.

SIA "Ziemeļkurzemes 
reģionālā slimn ca"

72

Fizisko aktivitāšu pieejam bas 
nodrošināšana pils tas un reģiona 
iedz votājiem, vesel bas veicināšanas un 
slim bu profilakses pasākumu stenošana

L-6-2-3;

L-6-2-4;

L-6-3-3;

L-6-4-3

V-2-5-1

15,5 2,3 13,2  -

Vesel bas un vesel ga dz vesveida infrastrukt ras un saist tās publiskās 
infrastrukt ras izveide, lai nodrošinātu m rķtiec gu un ilgtsp j gu pasākumu 
stenošanu vesel bas saglabāšanas un veicināšanas, kā ar  fizisko 

aktivitāšu un sociālās integrācijas jomā. Projekta m rķa grupa ietver visu 
vecumu grupu iedz votājus un reģiona viesus, sniedzot ieguld jumu reģiona 
sociāli ekonomiskajā att st bā. 

2021.-2027.

P/i "Komunālā pārvalde",
p/i "Sporta pārvalde"
SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils""
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73

Vesel ga dz vesveida infrastrukt ras 
pilnveidošana un att st ba iedz votāju 
dz ves kvalitātes uzlabošanai

L-6-1-1;

L-6-2-2;

L-6-3-1;

L-6-3-2;

L-6-4-2

10 1,5 8,5  -

Nacionālās un reģionālās sporta bāzes "Olimpiskā centra „Ventspils”, kur 
tiek organiz tas reģionālas noz mes pasākumu un sacens bas dažādos 
sporta veidos, Ventspils infrastrukt ras uzlabošana, radot iesp ju 
vispārizgl tojošās un profesionālās izgl t bas iestād m nodrošināt māc bu 
priekšmeta Sports stenošanu m sdienu pras bām atbilstošā infrastrukt rā. 
Tiek ietverta  interešu izgl t bas, akt va un vesel ga dz vesveida 
infrastrukt ras pilnveidošana un vesel bas veicināšanas pakalpojumu 
pieejam bas nodrošināšana. 

2021.-2027.

P/i "Sporta pārvalde",
SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils""

74

Primārās vesel bas apr pes infrastrukt ras 
uzlabošana pašvald bas SIA "Ventspils 
polikl nika" Kuld gas ielas doktorātā

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

Pašvald bas SIA "Ventspils polikl nika" doktorāta Kuld gas ielā 110, 
Ventspil , infrastrukt ras uzlabošana, veicot ieguld jumus telpu 
atjaunošanā, nodrošinot pacientiem un personālam m sdienu pras bām 
atbilstošu vidi

2022. PSIA "Ventspils polikl nika"

75
Izglītība, prasmes un mūžizglītība

76

Izgl t bas un māc bu sist mu kvalitātes, 
efektivitātes un atbilst bas uzlabošana 
atbilstoši darba tirgus piepras jumam.

P-1-1-2;

P-1-4-1;

P-2-1-1;

P-2-1-2;

P-2-1-3;

P-2-2-1;

P-2-2-2;

P-2-2-3;

P-2-2-4;

P-2-2-5;

P-2-2-6;

P-2-5-5

1 0,2 0,9  -

Izgl t bas iestāžu pedagogu nodrošinājums un apmāc ba, kā ar  izgl t bas 
kvalitātes monitoringa nodrošināšana izgl t bas iestād s, lai paaugstinātu 
izgl t bas kvalitāti.

2021.-2027.
P/i "Ventspils Izgl t bas 
pārvalde"

 lapa o  lapā
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77

Infrastrukt ras, materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana, tai skaitā tālmāc bu, 
tiešsaistes izgl t bas un māc bu 
stiprināšana reģionālā m rogā, nodrošinot  
kvalitat vus pakalpojumus

P-1-3-3;

P-1-4-2;

P-1-4-3;

P-1-5-4;

P-1-5-5;

P-1-5-6;

P-2-1-5;

P-2-4-1;

P-2-4-2;

P-2-4-3;

P-2-4-4;

P-2-4-5;

P-2-4-6;

P-2-5-3;

P-2-5-4;

P-2-5-6

P-2-5-7;

P-2-5-8

17 2,6 14,5  -

Izgl t bas infrastrukt ras un materiāltehniskās bāzes, t.sk. e-māc bu vides 
un rotaļu, atp tas zonu, izveide, pilnveidošana un att st ba, nodrošinot 
ergonomisku māc bu vidi, kā ar  kompetenču pieejā balst ta māc bu satura 
un talant go izgl tojamo prasmju pilnveide un att st ba. Ideja ietver ar  
m žizgl t bas pakalpojumu pieejam bu iestād s, sabiedrisko pakalpojumu 
centros, izgl t bas iestād s.

2021.-2027.

P/i "Izgl t bas pārvalde",
Ventspils Augstskola,

p/i "Ventspils Digitālais 
centrs".

p/i "Ventspils bibliot ka"

77.1.

Teritorijas labiekārtojuma pārb ve 
Ventspils valstspils tas pašvald bas 
pirmsskolas izgl t bas iestād  "Margrietiņa"

 P-2-1-5 0,5 0,1 0,4  -

Projekta ietvaros plānota pirmsskolas izgl t bas iestādes "Margrietiņa" 
teritorijas atjaunošana un labiekārtošana, nodrošinot b rniem un 
pedagogiem pievilc gu un m sdienu pras bām atbilstošu vidi, tād jādi 
pilnveidojot  pašvald bas pakalpojuma kvalitāti iedz votājiem. Projekta 
ietvaros plānotas b vdarbu, b vuzraudz bas un autoruzraudz bas 
izmaksas. 

2022.-2023.
P/i "Ventspils Izgl t bas 
pārvalde"

77.2.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas kas 
infrastrukt ras uzlabošana 

 P-2-4-4 0,68 0,1 0,6  -

Projekta ietvaros Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas v sturiskajai kā, Kuld gas 
ielā 1, Ventspil , ir plānota 147  koka logu un 4 koka ārdurvju nomaiņa pret 
kvalitat viem un energoefekt viem koka konstrukcijas logiem un ārdurv m, 
vienlaic gi nodrošinot gan m sdienu pras bām atbilstošus apstākļus skolas 
telpās un uzlabojot māc bu un darba vidi skol niem un darbiniekiem, gan 
nodrošinot kas  kult ras pieminekļa statusam atbilstošu  vizuālo veidolu. 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas ka kā māc bu iestāde celta 1911.-1912. 
gadā. ka ir valsts aizsargājams kult ras piemineklis - viet jas noz mes 
arhitekt ras piemineklis ar aizsardz bas Nr. 8951. Pirms projekta izstrādes 
ir veikta kas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un ir saņemta 
Nacionālā kult ras mantojuma pārvaldes atļauja. 

Projekta ietvaros plānotas b vdarbu, b vuzraudz bas un autoruzraudz bas 
izmaksas.

2022.-2023.
P/i "Ventspils Izgl t bas 
pārvalde"

78

Jauniešu pilnv rt ga un vispus ga  att st ba, 
iekļaušanās sabiedr bā un dz ves 
kvalitātes uzlabošana

P-2-6-2;

P-2-6-3;

P-2-6-4;

L-2-3-1;

L-4-1-2;

L-4-1-3;

L-5-2-1

1,4 0,2 1,2  -

Jauniešu kvartāla izveide, uzlabojot infrastrukt ru un materiāltehnisko 
apr kojumu, t.sk. jauniešu iniciat vu atbalsta programmu un pilotprojektu 
stenošana satur ga br vā laika pavad šanai. 

2021.-2027.
P/i "Izgl t bas pārvalde"
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79

Kvalitat vas, standartiem atbilstošas 
vispus gas interešu, t.sk.profesionālas 
ievirzes izgl t bas nodrošināšana.

P-2-6-1;

P-2-7-1;

P-2-7-2;

L-6-4-1;

L-6-4-4;

L-6-5-1;

L-6-5-2

3 0,5 2,6  -

Planetārija un observatorija darb bas uzlabošana un modernizācija, 
izgl t bas programmu pilnveidošana, drošas un ergonomiskas māc bu vides 
nodrošināšana, apr kojuma iegāde un integr šana māc bu procesā. 
Zinātnes un inovācijas centra ekspoz cijas pilnveidošana (jaunas digitālās 
tehnoloģijas). Profesionālās ievirzes sporta izgl t bas iestādes māc bu - 
treniņu procesa nodrošināšana un vesel bas nostiprināšana Ventspils 
Sporta skolas "Spars" izgl tojamajiem.

2021.-2027.

P/i "Izgl t bas pārvalde",
p/i "Ventspils Digitālais 
centrs", 

p/i "Sporta pārvalde"

79.1.

Izgl t bas pakalpojumu kvalitātes un 
pieejam bas uzlabošana Ventspil

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

Projekta m rķis ir uzlabot izgl t bas pakalpojumu kvalitāti un pieejam bu, 
ieviešot jaunas, praktiskā ievirz  un kompetenc s bāz tas māc bu 
metodes dabaszinātņu un digitālo prasmju jomā.
Projekta ietvaros plānota apr kojuma nodrošināšana Zinātnes centra 
apmāc bu telpām, prototip šanas laboratorijai un multifunkcionālajai 
konferenču zālei. 

2022
p/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

80

Ventspils Augstskolas infrastrukt ras un 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

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

Projekta m rķis ir nodrošināt ergonomisku, m sdienu pras bām atbilstošu 
studiju vidi un studiju programmu tehnoloģiju pieejam bu reģionālajā 
augstākās izgl t bas iestād  Ventspils Augstskola, kā ar  ieviest jaunus IKT 
risinājumus, lai nodrošinātu  studiju procesam un darba tirgus pras bām 
atbilstošo kvalitāti, t.sk. attālināta studiju procesa nodrošināšanu. 

2021.-2027. Ventspils Augstskola

81

Profesionālās izgl t bas iestāžu 
infrastrukt ras, t.sk. materiāli tehniskās 
bāzes infrastrukt ras pilnveidošana

P-1-3-1;

P-1-3-2;

P-1-5-2;

P-1-5-3

14 2,1 11,9  -

Profesionālās izgl t bas kompetences centru (PIKC) "Ventspils Tehnikums" 
un "Ventspils M zikas vidusskola"  iestāžu dienesta viesn cu izveide, kā ar  
māc bu infrastrukt ras izveide un māc bu apr kojuma iegāde PIKC 
"Ventspils Tehnikums", veicinot iekļaujošas un darba vid  balst tu māc bu 
stenošanu. 

2021.-2027.

Ventspils Tehnikums,

Ventspils M zikas 
vidusskola. 

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

83

M sdienu pras bām atbilstošu sociālo 
pakalpojumu pieejam bas nodrošināšana 
Kurzemes reģionā

V-3-1-2;

V-3-1-3;

V-3-2-1;

V-3-3-1;

V-3-3-2;

V-3-5-1;

V-3-7-1;

V-3-7-2;

V-3-9-1

12,4 1,9 10,5  -

Jauna sociālās apr pes centra b vniec ba, piesaistot privāto finans jumu, 
lai nodrošinātu m sdien gu infrastrukt ru un sniegtu sociālās apr pes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 
Sabiedr bā balst tu sociālo pakalpojumu (t.sk. pakalpojuma "Apr pe 
mājās") pieejam bas palielināšana cilv ka dz vesvietā atbilstoši 
individuālajām vajadz bām. Esošo sociālo apr pes namu infrastrukt ras 
uzlabošana, t.sk.digitālo risinājumu ieviešana atbilstoši m sdienu 
pras bām.

2021.-2027.

P/i "Ventspils pils tas 
Sociālais dienests",
Nevalstiskās organizācijas
p/i "Ventspils Digitālais 
centrs"

84

Infrastrukt ras att st ba jauniešu izgl t bas 
un karjeras iesp ju, nodarbināt bas 
veicināšanai, t.sk. satur ga br vā laika 
pavad šanai

P-1-4-5;

L-2-1-2;

L-2-1-4;

L-2-1-5;

L-2-3-1;

L-2-3-2;

L-2-4-1;

L-2-4-2;

L-2-4-3;

L-4-1-2;

L-4-1-3

2 0,3 1,7  -

Atbalsta pakalpojumi jauniešu nodarbināt bas veicināšanai, jauniešu mājas 
infrastrukt ras un materiāltehniskā apr kojuma pilnveidošana, t.sk. jaunu 
pakalpojumu un atbalsta sniegšana jauniešiem. 

2021.-2027.
P/i "Ventspils Izgl t bas 
pārvalde"
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85

Nacionālas un reģionālas noz mes kult ras 
un dabas mantojuma saglabāšana un 
att st ba, sniedzot ieguld jumu t risma 
nozares veicināšanā un reģionālajā 
att st bā

P-7-2-1;

P-7-2-2;

P-7-2-5;

L-5-6-2;

L-5-6-4;

L-6-2-3;

L-6-3-3;

L-6-4-3;

V-5-2-1;

V-5-2-2;

V-5-2-3;

V-5-2-4;

V-5-3-1

12 1,8 10,2  -

Ar kult ras un dabas mantojumu saist tās infrastrukt ras (t.sk. t risma 
infrastrukt ras) b vju atjaunošana, pārb ve, jaunu infrastrukt ras b vju 
b vniec ba un publiskās ārtelpas att st šana. Kult ras infrastrukt ras un 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, ietverot industriālo un j ras, 
zvejniec bas mantojumu. Piekrastes dabas v rt bu saglabāšana, 
labiekārtojot atp tas vietas un akt vās atp tas objektu veidošana 
pašvald bu zaļajā zonā, t.sk. izmantojot digitālas tehnoloģijas. 
Akt va un vesel ga dz vesveida populariz šana, nodrošinot starptautiska 
m roga t risma pakalpojumu - starptautiska m roga pasākumu 
organiz šana. Nemateriālā kult ras mantojuma saglabāšana un 
populariz šana, profesionālās mākslas un kult ras produktu rad šana, 
pakalpojumu pieejam bas veicināšana.
Projekta rezultātā tiks paplašināts Ziemeļkurzemes t risma produktu un 
pakalpojumu klāsts.

2021.-2027.

P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde", p/i "Sporta 
pārvalde",
SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils"", 

p/i "Kult ras centrs",
p/i "Ventspils muzejs",

Arhitekt ras un 
pils tb vniec bas nodaļa

86

Kult ras telpas att st ba kult ras lomas 
palielināšanai ekonomiskajā att st bā, 
sociālajā iekļaušanā un sociālajās 
inovācijās

P-3-3-4;

L-5-4-1;

L-5-4-2;

L-5-4-4;

L-5-6-4;

L-5-6-5;

V-5-2-1

6 0,9 5,1  -

Sabiedrisko kult ras centru un pakalpojumu saņemšana vietu att st ba un 
pilnveide, t.sk. kult ras vietu ekspoz ciju pilnveidošana un att st ba kult ras 
mantojuma saglabāšanai un t risma pakalpojumu sniegšanai. Kult ras 
iestādes infrastrukt ras un apr kojuma pilnveidošana un paplašināšana 
profesionālās mākslas un kult ras pakalpojumu pieejam bas 
nodrošināšanai. 

2021.-2027.

P/i "Ventspils muzejs",

p/i "Ventspils bibliot ka",
p/i "Kult ras centrs",
Ventspils Augstskola

87

Viduslaiku liec bu mantojuma saglabāšana 
un t risma pakalpojumu pilnveidošana P-7-2-1;

L-5-5-3;

L-5-6-1;

L-5-6-2;

L-5-6-3;

L-5-6-4;

L-5-6-5;

V-5-3-1

5 0,8 4,3  -

Livonijas ordeņa pils Ventspil  ir viens no vecākajiem viduslaiku 
cietokšņiem Latvijā, kas saglabājies l dz m sdienām, pil  apskatāma ar  
senākā bazn cas telpa Kurzem , un retums Latvijas m rogā ir senie 
iesv t šanas krusti. Projekta m rķis ir kult ras mantojuma saglabāšana, 
pievilc gas pils tvides rad šana un t risma pakalpojuma klāsta att st ba, 
pilnveidojot Livonijas ordeņa pils kompleksa infrastrukt ru un 
materiāltehnisko bāzi, kā ar  att stot ekspoz cijas, t.sk. izmantojot digitālo 
tehnoloģiju iesp jas un lietojot interakt vus risinājumus. 

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

88

Sabiedr bas droš bas un ties baizsardz bas 
iestāžu reaģ šanas sp ju stiprināšana

V-9-1-1;

V-9-1-2;

V-9-1-5

 -  -  -  -

Pašvald bas policijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšana un 
pilnveidošana. Pašvald bas policijas materiāltehniskās bāzes (t.sk. 
ekip juma) pilnveidošana. Zivju resursu kontroles apr kojuma 
papildināšana, pludmales droš bas un apr kojuma izveide, uzlabojot 
glābšanas posteņa kas infrastrukt ru.

2021.-2027. P/i "Pašvald bas policija"

89

Romu kopienas  sociāli ekonomiskā 
integrācija izgl t bas, nodarbināt bas, 
vesel bas apr pes un citās jomās

L-3-2-5 1 0,2 0,9

Romu integrācijas programma pašvald bas sociāli ekonomiskajā att st bā
2021.-2027. Izpilddirektors

90

Latviešu v sturiskās zemes unikālās 
kult rvides un kop gas identitātes 
saglabāšana un populariz šana

L-5-5-3 1 0,2 0,9

L biešu trad ciju saglabāšana un populariz šana
2021.-2027. Izpilddirektors

91
Reģionu līdzsvarota attīstība 
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92

Jaunu reģionālā t risma objektu izveide, 
mazinot t risma sezonalitāti P-7-2-1;

P-7-2-2;

P-7-2-8;

P-7-2-9

12 1,8 10,2  -

Jauna reģiona m roga t risma un ģimenes revitalizācijas un izgl t bas 
centra izveide, ietverot klimatneitrālus un viedus risinājumus. Kompleksa 
t risma pakalpojumu klāsta paplašināšana sezonalitātes mazināšanai - 
unikālas vissezonas rodeļu trases izb ve.

2021.-2027.

P/i "Komunālā pārvalde"
SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils"",

Arhitekt ras un 
pils tb vniec bas nodaļa

92.1.

Jauna t risma pakalpojuma att st ba 
Ventspils pils tā

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

Projekta m rķis ir paplašināt Ventspils pils tā pieejamo t risma 
pakalpojuma klāstu, reģionālā l men  mazinot Covid-19 infekcijas izplat bas 
rad tās sekas un sekm jot administrat vi teritoriālās reformas m rķu 
sasniegšanu. Projekta ietvaros tiks izveidots jauns t risma pakalpojums, 
att stot Ventspils Piedz vojumu un atp tas parkā sliežu rodeļu trasi. 
Izveidotais t risma pakalpojums viet jiem iedz votājiem un pils tas viesiem 
b s pieejams Ventspils Piedz vojumu parka teritorijā visa gada garumā. 
Projekta stenošana sniegs noz m gu ieguld jumu ekonomiskās situācijas 
uzlabošanā p c Covid-19 izrais tās ekonomikas lejupsl des un stimul s 
ekonomiku, piedāvājot darba iesp jas uzņ m jiem un uzlabojot dz ves vidi, 
nodarbināt bas un pakalpojumu saņemšanas iesp jas iedz votājiem. 
Projekta ietvaros plānotas b vdarbu, b vuzraudz bas un autoruzraudz bas 
izmaksas.

2022.-2023.
P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"

93

Infrastrukt ras pilnveidošana denst risma 
pakalpojuma sniegšana

P-7-2-10;

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

Infrastrukt ras uzlabošana kuģ ša "Hercogs J kabs" pieturvietā Ostas ielā, 
Ventspil . Kuģis ir viens no populārākajiem Ziemeļkurzemes reģiona 
t risma un atp tas objektiem, kurš piesaista  viet jos iedz votājus un 
pils tas viesus  no visas pasaules, t.sk. Kurzemes reģiona. Labuma guv ji 
projekta ietvaros - t risti un t risma jomas komersanti. 

2021.-2027.
P/i "Ventspils Komunālā 
pārvalde"

94

T risma pakalpojumu pilnveidošana, 
palielinot vairākdienu ceļotāju skaitu. 

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

Pludmales akvaparks ir viens no populārākajiem Ziemeļkurzemes reģiona 
t risma un atp tas objektiem, kurš piesaista  viet jos iedz votājus un 
pils tas viesus  no visas pasaules, t.sk. Kurzemes reģiona. Labuma guv ji 
projekta ietvaros - t risti un t risma jomas komersanti. Projekta ietvaros 
plānota objekta pārb ve, iekārtu un apr kojuma pilnveidošana.

2021.-2027.
SIA "Olimpiskais centrs 

"Ventspils""

95

Pārrobežu sadarb ba uzņ m jdarb bas 
att st bā, nodarbināt bā, mobilitāt  un 
transportā, kult ras jomā, izgl t bā, 
informāciju tehnoloģiju jomā, vides 
aizsardz bā un sociālajā jomā

P-1-2-8;

P-2-5-10;

P-3-3-1;

P-3-3-4;

P-7-1-2;

P-7-1-3;

P-7-4-3;

L-1-6-6;

L-2-3-1;

L-5-1-8

 -  -  -  -

Pārrobežu sadarb ba uzņ m jdarb bas att st bā, nodarbināt bā, mobilitāt  
un transportā, kult ras jomā, izgl t bā, informāciju tehnoloģiju jomā, vides 
aizsardz bā un sociālajā jomā

2021.-2027.
Visas pašvald bas 
strukt rvien bas

96

Kaps tu infrastrukt ras pilnveidošana, 
saist to pakalpojumu papildināšana. 

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

Plānots pilnveidot kaps tu infrastrukt ru, paplašinot un labiekārtojot 
teritoriju, t.sk. veikt kapličas infrastrukt ras modernizāciju.  Vides 
pieejam bas uzlabošana personām ar  pašām vajadz bām. Kolumbārija 
izb ves nepieciešam bas izv rt šana un risinājumi. 

2021.-2027. P/i "Komunālā pārvalde",
PSIA "Ventspils 

labiekārtošanas kombināts" 

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

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

 lapa o  lapā
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Saīsinājumi 

AER Atjaunojamie energoresursi 

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija 

AP2027 Ventspils pilsētas attīstības programma 2021. – 2027. gadam 

APN Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un plānošanas nodaļa 

BNA Bioloģiski noārdāmie atkritumi 

BSP Bioķīmiskais skābekļa patēriņš 

CABERNET Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 

CSS Centralizētās siltumapgādes sistēmas 

DDPS Dabas datu pārvaldības sistēma 

DUS Degvielas uzpildes stacija 

EK Eiropas Komisija 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

GOS Gaistošie organiskie savienojumi 

GUS Gāzes uzpildes stacijas 

ĢIS Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

ĪADT Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

ĶSP Ķīmiskais skābekļa patēriņš 

Latvija 2030 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

LVĢMC Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

MK Ministru kabinets 

N/A Nav pieejams 

NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārta 

NAP2027 Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam 

NEKP Latvijas nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam 

NNPRT Nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijas 

PM Cietās daļiņas 

PPPV Piesārņota un potenciāli piesārņota vieta 

PSRS Padomju Sociālistisko Republiku Savienība 

SEG Siltumnīcefekta gāzes 

SIVN Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

SVID Stipro pušu – vājo pušu – iespēju – draudu analīze 

UBAA Upju baseinu apgabala apsaimniekošana 

UBAAP Upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 

ŪO Ūdensobjekts 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VTP Vidēja termiņa prioritāte 

ZIZIMM Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība 

ZPI Zaļais publiskais iepirkums 

As Arsēns 

BaP Benzapirēns 

C6H6 Benzols 

Cd Kadmijs 

CO Oglekļa monoksīds 

Ni Niķelis 

Nkop Kopējais slāpeklis 

NO2 Slāpekļa dioksīds 
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NOx Slāpekļa oksīdi 
O3 Ozons 

Pb Svins 

Pkop Kopējais fosfors 

SO2 Sēra dioksīds 

°C Celsija grādi 
m2 kvadrātmetrs 

m3 kubikmetrs 

t tonna 

kg kilograms 

mg miligrams 

μg mikrograms 

l litrs 
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IEVADS 

 

Ventspils pilsētas attīstības programma 2021. – 2027. gadam (turpmāk – AP2027) ir Ventspils pilsētas 
pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikti pilsētas stratēģiskie mērķi, 
attīstības prioritātes, rīcības virzieni un veicamās darbības, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Ventspils 
AP2027 ietver pašvaldības un sabiedrības nākotnes redzējumu par pilsētas attīstību, kā arī ir pamats 
pašvaldības budžeta sagatavošanai, projektu izstrādei un investīciju piesaistei. AP2027 izstrāde oficiāli tika 
sākta 2017. gada beigās, balstoties uz Ventspils pilsētas domes 2017. gada 19. oktobra lēmumu Nr.163 
“Par Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizāciju, Ventspils pilsētas 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizāciju un Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-
2028. gadam izstrādi”. 
 

Lai novērtētu AP2027 iespējamo būtisko ietekmi uz vidi, plānošanas dokumentam tika veikts stratēģiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – SIVN), kura ietvaros tika sagatavots Vides pārskats. SIVN izstrāde 
uzsākta 2021. gada maijā, un Vides pārskatu sagatavoja vides konsultāciju uzņēmums SIA “Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment”. 
 

Vispārējo pieeju Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādē nosaka SIVN procedūru 
reglamentējošie normatīvie akti - likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (pieņemts 14.10.2008., ar 
grozījumiem, kas ir spēkā no 17.06.2020.) un uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta 2004. gada 23. 
marta noteikumi Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (ar 
grozījumiem, kas ir spēkā no 01.07.2021.). Ar šiem normatīvajiem aktiem Latvijā ir pārņemta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK “Par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu”. 
 

Vides pārskats sastāv no 9 nodaļām, un tā izstrādē tika iesaistīti dažādu nozaru eksperti.  
 

1. Plānošanas dokumenta galvenie mērķi un īss satura izklāsts 

AP2027 ir Ventspils pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek ietverta 
pašreizējās situācijas analīze, tendences un prognozes, tiek noteiktas pašvaldības vidēja termiņa 
prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums), Rīcības plāns, Investīciju plāns, kā arī AP2027 
īstenošanai nepieciešamo resursu apjoms un programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.  
 

AP2027 izstrādē ir ievērota Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 2030), Latvijas 

Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam, Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030. gadam, Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izvērtējums, Kurzemes 
plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030. gadam, Kurzemes plānošanas reģiona 
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Attīstības programma 2021.-2027. gadam 1. redakcija1, Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2030, Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam, iedzīvotāju aptaujas rezultāti, Eiropas 
Savienības prioritātes plānošanas periodam no 2021.-2027. gadam un globālie ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķi. 
 

AP2027 virsmērķis ir “Iedzīvotāju skaita saglabāšana pilsētā”. Pamatojoties uz pilsētas attīstības virsmērķi, 
Ventspils pilsētas vidēja termiņa prioritātes un attīstības virzieni līdz 2027. gadam tiek balstīti uz tā saukto 
“Iedzīvotāju saglabāšanas trīsstūra” pieeju, kas ietver šādas vidējā termiņa prioritātes ar tām attiecīgi 
pakārtotiem rīcības virzieniem, kas paredzēti attiecīgo prioritāšu mērķu sasniegšanai: 
 

1. Prasmes – iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst materiālo labklājību 

- [P-1] Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās, augstākās un mūžizglītības piedāvājums, 
zinātnes un pētniecības attīstība; 

- [P-2] Mūsdienīga un pietiekama pirmsskolas, vispārējā un interešu izglītība; 
- [P-3] Izglītības, zinātnes, pētniecības un biznesa sadarbība, zinātņu ietilpīgu uzņēmumu attīstība; 
- [P-4] Ventspils brīvostas stiprināšana un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu attīstība; 
- [P-5] IKT nozares attīstība; 
- [P-6] Uzņēmējdarbības attīstība pilsētā; 
- [P-7] Tūrisma attīstība; 
- [P-8] Ātri, moderni sakari, IKT un viedo tehnoloģiju darbībai nepieciešamā infrastruktūra; 

 

2. Līdzdarbība – iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību, un jūtas piederīgi 
- [L-1] Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde; 
- [L-2] Iedzīvotāju grupu, īpaši jaunatnes pašiniciatīvas atbalsts; 
- [L-3] Iedzīvotāju emigrācijas mazināšana un remigrantu/ārvalstnieku integrācija; 
- [L-4] Jaunu risinājumu ieviešana jauniešu noturēšanai un piesaistei; 
- [L-5] Daudzveidīga, intensīva, iedzīvotājus un apmeklētājus saistoša kultūras dzīve; 
- [L-6] Daudzveidīgas sportošanas, aktīvās atpūtas un augstas klases sporta iespējas; 

 

3. Vide – iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli droši un pārliecināti par savu nākotni 
- [V-1] Kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstība; 
- [V-2] Kvalitatīva veselības aprūpe; 
- [V-3] Progresīvi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība; 
- [V-4] Ilgtspējīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tās vietējās un reģionālās sasniedzamības, kā 

arī sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstība; 
- [V-5] Ērts, pievilcīgs, inovatīvs pilsētas labiekārtojums; 
- [V-6] Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes īpatsvaru; 
- [V-7] Augsta vides kvalitāte; 
- [V-8] Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi; 

 
1 Apstiprināta ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 24.marta lēmumu Nr.3.1, pieejama: 
https://www.kurzemesregions.lv/sabiedribas-lidzdaliba/  

https://www.kurzemesregions.lv/sabiedribas-lidzdaliba/
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- [V-9] Pašvaldības un valsts sadarbība drošības un kārtības nodrošināšanā. 
 

Strukturāli AP2027 stratēģiskā daļa sastāv no 5 nodaļām. Katra no 3. nodaļas “Rīcības virzieni” 
apakšnodaļām ir veltīta vienam no augstākminētajiem rīcības virzieniem. Tādējādi katram AP2027 rīcības 
virzienam ir sniegta SVID analīze, noteikti rīcības virziena ietvaros sasniedzamie uzdevumi un konkrēti 
rezultatīvie rādītāji, kā arī identificēti ar attiecīgo rīcības virzienu saistītie NAP2027 uzdevumi. 

2. Vides pārskata sagatavošanas procedūra un iesaistītās institūcijas, sabiedrības 
līdzdalība un rezultāti 

2.1. Vispārējā pieeja un metodes, saistība ar vides mērķiem 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) ir process, kura mērķis ir uzlabot nozares politikas, 
politikas plāna, rīcības programmas, kā arī nacionālo, reģionālo un vietējo plānošanas dokumentu 
kvalitāti, vērtējot šo dokumentu iespējamo ietekmi uz vidi un laicīgi novēršot vai mazinot to īstenošanas 
negatīvās ietekmes. Šis process ir vērsts uz to, lai izvērtētu, kādas būtiskas tiešas vai netiešas pārmaiņas 
vidē var rasties plānošanas dokumentu īstenošanas rezultātā, un kā tās ietekmēs dabas kapitālu – resursus 

un pakalpojumus. SIVN ir veicams attiecīgo dokumentu sagatavošanas posmā, tā nepieciešamību un 
procesu nosaka starptautiskie un nacionālie normatīvie akti. 
 

SIVN novērtējuma procedūras laikā tiek sagatavots Vides pārskats, kurā tiek iekļauta informācija par 
plānošanas dokumentu, tā mērķiem, saistību ar citiem plānošanas dokumentiem. Tiek aprakstīta vides 
pārskata sagatavošanas procedūra un novērtējuma veikšanai lietoto galveno pamatprincipu un metožu 

apraksts. Vides pārskatā tiek analizēts vides stāvoklis teritorijās, kuras saistītas ar plānošanas dokumentu.  
 

SIVN uzdevums ir novērtēt vides apstākļus un sniegt informāciju lēmumu pieņēmējiem, kā arī informēt 
plašāku sabiedrību par sagaidāmo būtisko ietekmi uz vidi plānošanas dokumenta ieviešanas gadījumā.  
 

Vispārējo pieeju SIVN izstrādē Ventspils pilsētas attīstības programmai nosaka SIVN procedūru 
reglamentējošie normatīvie akti - likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un uz likuma pamata izdotie 

Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumi Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums”. Ar šiem normatīvajiem aktiem Latvijā ir pārņemta Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2001/42/EK „Par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu”. 
 

SIVN procesa pamatprincipi: 
 

Integrācija – vides aspekti ir pilnībā jāintegrē plānošanas dokumentā, tādēļ, lai izvairītos no konceptuālām 
kļūdām, tie ir jāņem vērā plānošanas sākumstadijā, tādejādi SIVN palīdz veikt piedāvāto rīcības virzienu 
analīzi un identificēt tās rīcības, kurām no vides viedokļa ir nepieciešama papildu izpēte par to ietekmi. 
 

Piesardzības princips – pieņemot lēmumus, nepieciešams izmantot piesardzības principu, pat ja plānotās 
darbības tieša negatīva ietekme nav pierādīta, jo ekosistēmu nestspēju jeb ietilpību un sakarību starp 

slodzēm un dabas kapitālu nav iespējams precīzi noteikt.  
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Ilgtspējīgas attīstības princips – ilgtspējīga attīstība ir kļuvusi par pamatprincipu gan ES, gan starptautiskā 
līmenī. Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas ir viens no ANO globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem 2030. 
gadam, kas pieņemti ar rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. 
gadam”.  
 

Alternatīvu izvērtēšana – nepieciešams izvērtēt, kā plānošanas dokumentā paredzētās rīcības un to 
iespējamās alternatīvas ietekmēs vides resursus un to kvalitāti. 
 

Pārskatāmība – SIVN ir atvērts un pārskatāms lēmumu pieņemšanas process, kas paredz interešu grupu 
un nevalstisko organizāciju iesaisti, balstās uz precīzi definētu metodoloģiju, lēmumu pieņemšanas 
mehānismu un sniedz pamatojumu novērtējumā iekļautajiem apgalvojumiem. SIVN pārskatāmību 
nodrošina arī Vides pārskata sabiedriskā apspriešana un tās rezultātu publiskošana. 
 

SIVN procesā ir ievērotas vairākas stadijas: 
 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veida un apjoma apzināšana. Šajā stadijā tika noteikts SIVN 
apjoms un detalizācijas pakāpe, ņemot vērā plānošanas dokumenta un tā realizācijas alternatīvu 
iespējamo ietekmi uz vidi, noteiktas novērtējumam izmantojamās metodes, kā arī vides pārskata 
struktūra.  
 

Galvenie stadijas uzdevumi: 
• vides faktoru un esošā vides stāvokļa apzināšana; 
• vides problēmu un vides aizsardzības uzdevumu noteikšana; 
• SIVN mērķu un indikatoru noteikšana; 
• iespējamo alternatīvu apzināšana. 

 

Pirmās SIVN stadijas ietvaros tika izstrādāta vienota vērtēšanas metodika, nodrošinot, ka visi eksperti 
izmanto vienotas vai salīdzināmas metodoloģiskās pieejas, veicot izvērtējumu. Pamatojoties uz Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 156 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
uzskaitītajiem plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi 
veidiem, atlasot aktuālo attiecīgā plānošanas dokumenta kontekstā, tika identificēti AP2027 SIVN aspekti. 
Lai nodrošinātu AP2027 ietekmju vērtēšanas procesa caurskatāmību, attiecībā uz katru no identificētajiem 
SIVN aspektiem tika apkopoti sasniedzamie starptautiska, ES un nacionāla mēroga vides politikas mērķi, 
un atbilstoši vides politikas mērķiem tika apkopoti izpildāmie virsuzdevumi pašvaldības līmenī, kā arī 
izstrādāti atbilstoši ietekmju vērtēšanas kritēriji. Iepriekšminētā informācija ir pārskatāmi apkopota 
turpmākajā tabulā (skat. 2.1. tabulu). 
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2.1. tabula. SIVN aspektu vērtēšanas kritēriji 

Nr. I.  II.  III.  IV.  

 Vides politikas mērķi (starptautiskie, ES, 
nacionālie) Avots 

Virsuzdevumi pašvaldības 
līmenī 

Ietekmju vērtēšanas 
kritēriji 

1 Klimata pārmaiņas 

1.1. Panākt, lai pasaule stingrāk stātos pretim klimata 
pārmaiņu draudiem ilgtspējīgas attīstības un 
nabadzības izskaušanas kontekstā, tostarp: 
a) ierobežojot globālo vidējās temperatūras 
pieaugumu krietni zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni un tiecoties 
temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5 °C 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni, 
atzīstot, ka tas ievērojami mazinātu klimata 
pārmaiņu riskus un ietekmi, 
b) vairojot spējas pielāgoties klimata pārmaiņu 
nelabvēlīgajai ietekmei un veicināt klimatnoturību 
un tādu attīstību, kam raksturīgas zemas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, turklāt tā, lai 
neapdraudētu pārtikas ražošanu; un 

c) finanšu plūsmas pieskaņojot izvirzītajam kursam 
uz mazākām siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
klimatnoturīgu attīstību. 

ANO Vispārējās konvencijas par 

klimata pārmaiņām Parīzes 
nolīgums 

SEG emisiju samazināšana, 
veicinot virzību uz Latvijas 
klimatneitralitāti 2050. gadā 

Atjaunojamie 

energoresursi (AER) no 

kopējā CSS kurināmā 
apjoma 

 

1.2. Kāpināt 2030. un 2050. gadam nosprausto ES mērķu 
vērienu: 
- līdz 2030. g. tiekties uz vismaz 55 % SEG emisiju 
samazinājumu 

- līdz 2050. g. panākt klimatneitralitāti 
 

Eiropas zaļais kurss; 
EK 17.09.2020 paziņojums 
“Eiropas 2030. gada klimata 
politikas ieceru kāpināšana. 
Investīcijas klimatneitrālā 
nākotnē iedzīvotāju labā” 

Kopējās SEG emisijas, CO2 

ekvivalentos 

1.3. SEG emisiju intensitātes samazinājums atbilstoši 
trajektorijai, virzoties uz 2030. gada mērķi: 292 t CO2 

ekv. /milj. Euro 

Latvijas Nacionālais attīstības 
plāns 2021.–2027. gadam 
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1.4. Klimatneitralitāte (nesamazināmās SEG emisijas 
kompensē piesaiste ZIZIMM sektorā) 

Latvijas stratēģija 
klimatneitralitātes sasniegšanai 
līdz 2050. gadam 

1.5. SEG emisiju samazināšanas mērķis: -65% pret 1990. 
g. (neietverot ZIZIMM) 

Nacionālais enerģētikas un 
klimata plāns 2021.-2030. 
gadam (NEKP) 

1.6. Stratēģijas mērķis ir īstenot 2050. gada redzējumu 
par klimatnoturīgu Savienību, padarot adaptāciju 
viedāku, sistēmiskāku un ātrāku un pastiprinot 
starptautisko 

rīcību. 

Ceļā uz klimatnoturīgu Eiropu: 
jaunā ES Klimatadaptācijas 
stratēģija 

Klimatnoturīguma veicināšana  Zaļo teritoriju īpatsvars, % 

1.7. Mazināt Latvijas cilvēku, tautsaimniecības, 
infrastruktūras, apbūves un dabas ievainojamību 
pret klimata pārmaiņu ietekmēm un veicināt klimata 
pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu 

Latvijas pielāgošanās klimata 
pārmaiņām plāns laika 
periodam līdz 2030. gadam 

Pilsētvides labiekārtojumi, 
kas risina pilsētas 
pielāgošanos klimata 
pārmaiņām  

2 Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika principu ieviešana 

2.1. Aprites ekonomikas ieviešana un attīstība Latvijā, 
veidojot konkurētspējīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
valsts tautsaimniecību 

Rīcības plāns pārejai uz aprites 
ekonomiku 2020. – 2027. 
gadam 

Veidot mūsdienīgu un resursus 
taupošu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu, 
balstītu uz efektīvas 
atkalizmantošanas, kopējo 
atkritumu samazināšanas 
veicināšanu un paradumu 
maiņu 

Īstenoti pašvaldības 
pilotprojekti aprites 
ekonomikas jomā 
atbilstoši Rīcības plānā 
pārejai uz aprites 
ekonomiku 2020.–2027. 
gadam noteiktajiem 
rīcības virzieniem un 
pasākumiem 

2.2. Sabiedrības uzvedības modeļu un paradumu maiņas 
veicināšana, izpratnes veidošana par vidi un 
ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu 

Latvijas Nacionālais attīstības 
plāns 2021. – 2027. gadam 

2.3. Atkritumu rašanās un apglabājamo atkritumu 
samazināšana un atkritumu pārstrādes un 
reģenerācijas īpatsvara palielināšana, īpaši 
akcentējot notekūdeņu dūņu apstrādi un bioloģiski 
noārdāmo atkritumu pārstrādes un to reģenerācijas 
īpatsvara un jaudas palielinājumu 

Latvijas Nacionālais attīstības 
plāns 2021. – 2027. gadam 

Pārstrādātais un 
reģenerētais atkritumu 
daudzums attiecībā pret 
attiecīgajā gadā radīto 
atkritumu daudzumu, % 
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2.4. Panākt, lai līdz 2030. gadam viss iepakojums ES tirgū 
būtu ekonomiski dzīvotspējīgi atkalizmantojams vai 
pārstrādājams 

ES aprites ekonomikas rīcības 
plāns (2020.) 

Apglabātais nešķiroto SA 
daudzums 

2.5. Sadzīvē (mājsaimniecībās) radītais atkritumu 
daudzums ir ne vairāk kā 400 kg uz iedzīvotāju gadā. 
Termiņš: 2028. gads 

Atkritumu apsaimniekošanas 
valsts plāns 2021. – 2028. 
gadam 

Radīto sadzīves atkritumu 
apjoms uz vienu 
iedzīvotāju, kg 

 

2.6. Bioloģiskie atkritumi ir vai nu atdalīti un pārstrādāti 
rašanās vietā, vai savākti dalīti un nav sajaukti ar 
citiem atkritumu veidiem. Termiņš: 2023. gada 31. 
decembris 

Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2008.gada 
19.novembra Direktīva 
2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 

Bioloģiski noārdāmo 
atkritumu īpatsvars 
kopējā savākto nešķiroto 
atkritumu apjomā, % 

2.7. Izveidotas dalītas savākšanas sistēmas 
tekstilmateriāliem. Termiņš: līdz 2025. gada 1. 
janvārim 

Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2008.gada 
19.novembra Direktīva 
2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 

Dalīti savākto 
tekstilmateriāla atkritumu 
daudzums, tonnas 

2.8. Poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir 
samazinājies līdz 10% no kopējā radīto sadzīves 
atkritumu daudzuma (pēc svara) vai ir vēl mazāks. 
Termiņš 2035. gads. 

Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2008.gada 
19.novembra Direktīva 
2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 
Padomes 1999. gada 26. aprīļa 
direktīva 1999/31/EK par 
atkritumu poligoniem 

Zaļā publiskā iepirkuma 
(ietverot aprites 

ekonomikas principus) 
izmantošanas īpatsvars 
pašvaldības iepirkumos (% 
no visiem iepirkumiem). 

2.9. Atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto 
sadzīves atkritumu apjomu palielināt vismaz līdz 55 
% pēc masas. Termiņš: līdz 2025. gadam 

Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2008.gada 
19.novembra Direktīva 
2008/98/EK par atkritumiem un 
par dažu direktīvu atcelšanu 

3 Gaisa kvalitāte 

3.1. Nepārsniegt maksimāli pieļaujamo antropogēno 
emisiju apjomu un izpildīt emisiju samazināšanas 
mērķus galvenajām piesārņojošām vielām – sēra 

Direktīva 2016/2284 

Likums Par piesārņojumu 

Rūpnieciskā piesārņojuma 
emisiju samazināšana 

Rūpniecisko piesārņojuma 
avotu slāpekļa oksīdu 
emisijas, t/gadā 
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dioksīdam, slāpekļa oksīdam, nemetāna 
gaistošajiem organiskajiem savienojumiem, 
amonjakam un daļiņām PM2,5  

Gaisa piesārņojuma 
samazināšanas rīcības plāns 
2020.–2030. gadam 

 

Rūpniecisko piesārņojuma 
avotu daļiņu PM10 

emisijas, t/gadā 

Rūpniecisko piesārņojuma 
avotu GOS emisijas, 

t/gadā 

3.2. Pārskatīt gaisa kvalitātes standartus 

atbilstīgi Pasaules veselības organizācijas 

vadlīnijām 

Eiropas Zaļais kurss 

 

Labas gaisa kvalitātes 
nodrošināšana 

Slāpekļa dioksīda (NOx) 
gada vidējā koncentrācija, 
µg/m³ 

3.3. Nepārsniegt gaisa kvalitātes normatīvus SO2, NO2, 

NOx, C6H6, CO, Pb, PM10, PM2.5, O3, As, Cd, Ni, BaP 

Direktīva 2008/50/EK 

Ministru Kabineta noteikumi 
Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa 
kvalitāti” (03.11.2009.) 

Daļiņu PM2,5 gada vidējā 
koncentrācija, µg/m³ 

3.4. Samazināt piesārņojuma kaitīgo ietekmi ES uz 
sabiedrības veselību (priekšlaicīga nāve daļiņu un 
ozona ietekmē) par 52%, salīdzinot ar 2005. gadu 

Programma Tīru gaisu Eiropai 

4 Vides troksnis 

4.1. Vides trokšņa ietekmes apzināšana, rīcību plānošana 
un īstenošana ietekmes samazināšanai 

ES Gaisa, ūdens un augsnes 
nulles piesārņojuma rīcības 
plāns 

Vides trokšņa ietekmes 
apzināšana 

Datu pieejamība par vides 
trokšņa piesārņojuma 
līmeni Ventspils pilsētā 

Līdz 2030. gadam panākt, ka 
par 30% mazāk cilvēku 
pastāvīgi traucē transporta 
troksnis 

Iedzīvotāju sūdzību skaits 
par vides troksni 
Nozīmīga transporta 
trokšņa traucējumam 
pakļauto personu skaits 

5 Bioloģiskā daudzveidība 

5.1. Pilsētas, kurās ir vismaz 20 000 iedzīvotāju, līdz 
2021. gada beigām izstrādāt tālejošus pilsētas 
zaļināšanas plānus, kas ietver pasākumus, kuru 
mērķis ir radīt biodaudzveidīgas un pieejamas 
pilsētas zaļās teritorijas.  

ES Bioloģiskās daudzveidības 
stratēģija 2030. gadam  
 

 

Izstrādāt Pilsētas zaļināšanas 
plānu un mērķtiecīgi īstenot 
zaļo teritoriju attīstības plānus. 
Plānošanas dokumentos 
ietvert mērķus un nosacījumus 

Meža zemju platība 

Zaļo teritoriju īpatsvars no 
pilsētas kopējās 
teritorijas, % 
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5.2. Atjaunot dabu – būtiski uzlabot aizsargāto sugu un 
biotopu stāvokli, palielināt ainavas elementus un 
bioloģisko lauksaimniecību laukos, nodrošināt labu 
jūras vides stāvokli, atjaunot upju brīvu tecējumu, 
palīdzēt ar pilsētu zaļināšanas plāniem, ierobežot 
invazīvo sugu ietekmi 
 

Aizsargājamo biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa 
uzlabošanas pasākumu realizēšana saskaņā ar 
zinātniski pamatotiem sugu un biotopu aizsardzības 
un dabas aizsardzības plāniem. Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzības sistēmas pilnveidošana, 
izstrādājot zinātniski pamatotus bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas mērķus, rādītājus. 

Latvijas Nacionālais attīstības 
plāns 2021.–2027. gadam. 

sabiedrisko apstādījumu 
platību un kvalitātes 
palielināšanai pilsētā. 
 

Pašvaldības plānošanas 
dokumentos un normatīvajos 
aktos nodrošināt nosacījumus 
aizsargājamo biotopu platību 
saglabāšanai un stāvokļa 
uzlabošanai. 
 

 

 

Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas (ĪADT) ar 

aktualizētiem dabas 
aizsardzības plāniem 

Aizsargājamo biotopu 
platība un kvalitāte 5.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu 

integrēšana tautsaimniecības nozarēs, jo īpaši 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības nozarēs, īstenojot ilgtspējīgu dabas 
resursu apsaimniekošanu un zaļās infrastruktūras 
izmantošanu, vienlaikus nodrošinot bioloģiskās un 
ainavu daudzveidības aizsardzību un vērtības 
celšanu, sekmējot ilgtspējīgu tūrisma attīstību. 

Dalība Starptautiskā vides 
izglītības fonda 
programmās Zilais karogs, 
Zaļā atslēga, Ekoskolas 

 

6 Ūdens kvalitāte un plūdu risks 

6.1. Sasniegt augstai un labai ekoloģiskai kvalitātei 
atbilstošu ūdensobjektu īpatsvaru: 35% 

Eiropas Zaļais kurss;  Latvijas 

Nacionālais attīstības plāns 
2021.–2027. gadam 

Palielināt ūdensobjektu skaitu, 
kuri atbilst labai un augstai 
ekoloģiskai kvalitātei 

Ūdens objektu ekoloģiskā 
kvalitāte 

6.2. Sasniegt visu ūdensobjektu labu kvalitatīvo un 
kvantitatīvo stāvokli 

Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2000/60/EK 
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ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā (Vispārējā 
Struktūrdirektīva ) 

6.3. Jūras vides stāvokļa uzlabošana un pazemes ūdens 
resursu aizsardzība, samazinot antropogēno slodzi, 
t. sk. notekūdeņu kaitīgo ietekmi uz dabas resursiem 
un vidi, nodrošinot nepieciešamās infrastruktūras 
izveidi un veicinot notekūdeņu dūņu apstrādi 

Nacionālais attīstības plāns 
2021.–2027. gadam 

Centralizētās  kanalizācijas tīklu 
paplašināšana un notekūdeņu 
attīrīšanas uzlabošana   

Centralizētā 
ūdenssaimniecības 
pakalpojuma pieejamība -  
Informācija par pieslēgto 
iedzīvotāju skaitu 
centralizētai kanalizācijas 
sistēmai 

6.4. Aizsargāt vidi ES no komunālo notekūdeņu 
nelabvēlīgās ietekmes, savācot un attīrot 
notekūdeņus   

Padomes Direktīva 91/271/EEK 
(1991. gada 21. maijs) par 
komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu  

6.5. Kanalizācijas tīklu attīstība esošo aglomerāciju 
robežās,  
kanalizācijas tīklu pārbūve un atjaunošana, 
investīcijas notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana, dūņu apsaimniekošana, decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana.  

 

Notekūdeņu 

apsaimniekošanas investīciju 
plāns 2021.-2027.gadam 

6.6. Stratēģijas vispārējais mērķis attiecībā uz vidi: glābt 
jūru. 
Politikas jomas - barības vielu noplūdes jūrā 
samazināšana līdz pieļaujamam līmenim, 
apakšmērķi: 
• mazināt biogēnu ienesi Baltijas jūrā;  
mazināt eitrofikāciju un sasniegt labu vides stāvokli.
    

Eiropas Savienības stratēģija 
Baltijas jūras reģionam (2009) 
un tās Rīcības plāns  

Notekūdeņu attīrīšanas 
efektivitāte 

6.7. Rīcību un procesu plānošana,  lai nodrošinātu 
dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, patērētāju 
piekļuvi dzeramajam ūdenim, kā arī patērētāju 
informēšanu par ūdens kvalitāti.  
 

2020/2184/EK Jaunā dzeramā 
ūdens Direktīva kas aizvieto 
Direktīvu Padomes Direktīva 
98/83/EK 

(prognozējams, ka tiks 
transponēta nacionālajā 
likumdošanā līdz 

Iedzīvotāju nodrošināšana ar 
nekaitīgu un drošas kvalitātes 
dzeramo ūdeni, samazinot 
zudumus 

Atbilstoša dzeramā ūdens 
kvalitāte 
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2022. gada beigām)  
6.8. Novērtēt un pārvaldīt plūdu riskus, lai mazinātu 

nelabvēlīgās sekas cilvēku veselībai, videi un 
kultūras mantojumam 

Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2007/60/EK 
(2007. gada 23. oktobris) par 
plūdu riska novērtējumu un 
pārvaldību 

Mazināt plūdu riskus un ar tiem 
saistītās nelabvēlīgās sekas 

 

Plūdu apdraudēto 
iedzīvotāju skaits 

 

Latvijas pielāgošanās klimata 
pārmaiņām plāns laika posmam 
līdz 2030. gadam 

6.9. Klimata pārmaiņu ietekmju mazināšana, īstenojot 
pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus un 
panākot materiāltehniskā un infrastruktūras 

nodrošinājuma uzlabojumus 

Nacionālais attīstības plāns 
2021.–2027. gadam 

7 Augsne un piesārņojums  
7.1. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas un 

revitalizācijas pasākumu īstenošana uzlabotas vides 
kvalitātes (augsnei, gruntij, pazemes un virszemes 
ūdeņiem) sasniegšanai 

Nacionālais attīstības plāns 
2021.–2027. gadam 

Veicināt piesārņoto vietu 
sanāciju un jauna 
piesārņojuma rašanās 
novēršanu 

Piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu skaits 

 

 

7.2. Tiekties uz nulles piesārņojumu ar mērķi panākt no 
toksikantiem brīvu vidi. 
 

Lai aizsargātu Eiropas iedzīvotājus un ekosistēmas, 
ES ir jāuzlabo veids, kā tiek monitorēts, ziņots, 
novērsts un kompensēts gaisa, ūdens, augsnes un 
patēriņa preču piesārņojums. Lai to panāktu, ES un 
dalībvalstīm būs sistemātiskāk jāpievēršas visām 
rīcībpolitikām un noteikumiem. 

Eiropas Zaļais kurss; 8. vides 
rīcības programma 

8 Kultūrvēsturiskās vērtības un ainava 

8.1. Saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un 
veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, 
attīstot sabiedrības radošumā balstītu 
konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot 
Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030.gadam 

Nodrošināt kultūras 
mantojuma aizsardzību un 
ilgtspējīgu pārvaldību 

Degradēto teritoriju 
platība, ha 
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8.2. Ar dabas un kultūras mantojuma izmantošanu 
saistīto būvju atjaunošana, konservācija, pārbūve, 
restaurācija, saglabājot kultūras mantojumu tā 
sākotnējā kultūrvēsturiskā veidolā, vai jaunu būvju 
būvniecība un teritorijas labiekārtošana, ievērojot 
integrētu pieeju dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšanai. 

Reģionālās politikas 
pamatnostādnes 2021.–2027. 
gadam 

Atjaunoto 

kultūrvēsturisko 
pieminekļu 
skaits/kopējais 
kultūrvēsturisko 
pieminekļu skaits 

8.3. 
Kultūras mantojuma ilgtspēja 

Padomes secinājumi par 
kultūras darba plānu 2019.–
2022. gadam 
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Vides pārskata sagatavošana. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti tiek apkopoti 
Vides pārskatā. Normatīvajos aktos ir noteiktas prasības par Vides pārskata sagatavošanu un tajā 
iekļaujamo informāciju. Novērtējums lielā mērā ir atkarīgs no datu nodrošinājuma un to analīzes. 
Ietekmes analīzes galvenais mērķis ir sniegt visaptverošu un skaidru informāciju par visām 
iespējamām alternatīvām, t.sk. salīdzināt tās savā starpā vai ar „nulles” alternatīvu. 
 

Vides pārskats balstās uz AP2027 izvirzīto uzdevumu izvērtējumu, kā arī uz vērtējumu par 
plānošanas dokumenta atbilstību starptautiskajai, ES un nacionālajai vides politikai. Vides 
pārskata izstrādes procesā izmantotas dažādas metodes datu iegūšanai un analīzei.  
 

SIVN veikšanai izmantota publiski pieejamā pašvaldību, reģiona un valsts līmeņa informācija:  
• statistikas dati,  
• vides stāvokļa pārskati,  
• vides monitoringa atskaišu dati,  
• vides indikatoru izpildes informācija,  
• dažādu politikas plānošanas dokumentu analītiskā daļa,  
• pētījumu rezultāti, 
• citi avoti. 

 

Datu analīzē izmantotas kvantitatīvās (datu apjoms, teritoriālais pārklājums, novērojumu rindas 
garums, u.c.) un kvalitatīvās (informācijas attiecināmība, specifika, aktualitāte, uzticamība, u.c.) 
novērtēšanas metodes, kā arī šo metožu kombinācija, ņemot vērā informācijas un datu veidu. 
 

Būtisks instruments, kas izmantots datu apstrādē un analīzē, ir ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 
(turpmāk – ĢIS), kas ļauj ar telpisko informāciju sasaistīt aprakstošos datus. Metode ļauj vizuāli 
aplūkot ietekmju tendences ilgākā laika griezumā. Minētos datus var sakārtot slāņos, kas atvieglo 
tālāko analīzes procesu un dod uzskatāmu informāciju par noteiktu ģeogrāfisku teritoriju. 
Telpiskās analīzes topogrāfiskie dati izmantoti, analizējot noteiktas ietekmes. ĢIS tiek izmantotas 

esošā vides stāvokļa analīzē, piesārņojuma avotu un ietekmju identificēšanai, ietekmju 
novērtēšanai, vēlamo risinājumu novērtēšanai un alternatīvu salīdzināšanai. 
 

Vides pārskata sagatavošanā var izdalīt šādus būtiskākos etapus: 
 

• Ventspils pilsētas attīstības programmas sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem 
un atbilstība tiesiskā regulējuma prasībām 

 

Īstenojot attīstības programmu, ir svarīgi, lai tiktu ievērotas arī citos plānošanas dokumentos 
izvirzītās prioritātes un plānotie pasākumi, tādējādi nodrošinot nepieciešamo sinerģiju. 
Plānotajiem risinājumiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Cita starpā, īpaša 
uzmanība tika pievērsta AP2027 atbilstībai starptautiskā, ES un nacionālā līmeņa politikas 
dokumentiem ar plānošanas dokumentu saistītās vides jomās.  
 

• Pašreizējās situācijas novērtējums un „nulles” scenārijs  
 

Vide sevī ietver ļoti plašu jautājumu loku, tādēļ noteiktas tās galvenās jomas, kuras AP2027 
kontekstā ir nozīmīgākās un kurām ir būtiskākā ietekme uz vidi. Tika apkopota pieejamā 
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pamatinformācija par vides stāvokli Latvijā saistībā ar attīstības programmu, tādejādi veicot 
sākotnējo novērtējumu un identificējot būtiskos vides aspektus, kas saistīti ar plānošanas 
dokumentu.  
 

• AP2027 īstenošanas būtiskāko ietekmju uz vidi vērtējums 

 

SIVN process organizēts tā, lai identificētu attīstības programmas uzdevumu īstenošanas būtiskās 
ietekmes uz vidi (ietver tiešo un netiešo, sekundāro, paredzētās darbības un citu darbību 
savstarpējo un kopējo ietekmi, īstermiņa, vidēji ilgu un ilglaicīgu ietekmi, kā arī pastāvīgo pozitīvo 
un negatīvo ietekmi). Būtiskākās vides jomas, kurās tika analizētas iespējamās ar plānošanas 
dokumentu saistītas vides problēmas, kā arī aprakstīts esošais stāvoklis, ir šādas:: 

- Klimata pārmaiņas; 
- Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomikas principu ieviešana; 
- Gaisa kvalitāte; 
- Vides troksnis; 
- Bioloģiskā daudzveidība un ainavas; 
- Ūdens kvalitāte un plūdu risks; 
- Augsne un piesārņojums; 
- Kultūrvēsturiskās vērtības. 

 

Augstāk uzskaitītie aspekti atlasīti SIVN ietvara noteikšanas posmā, identificējot plānošanas 
dokumentam aktuālākos potenciālos vides aspektus. Ietekme uz cilvēku veselību tiek vērtēta gaisa 
kvalitātes, trokšņa un ūdens kvalitātes kontekstā. Savukārt ietekme uz materiālajām vērtībām tiek 
vērtēta caur ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomikas principu ieviešanu. 
 

• AP2027 monitorings 

 

Plānošanas dokumenta ietekmju uz vidi monitoringu veic, lai konstatētu, kādas ir ar plānošanas 
dokumenta realizāciju saistītās vides ietekmes, t.sk. arī neparedzētās ietekmes un vai plānošanas 
dokumentā nav jāveic grozījumi. Sniedzot priekšlikumus rādītājiem un plānošanas dokumenta 
ieviešanas monitoringam, primāri tiek izvēlēti tādi rādītāji, kuri jau tiek aprēķināti vai kuru 
aprēķināšanai tiek sistemātiski apkopota bāzes informācija. 
 

2.2. Konsultācijas un sabiedrības iesaiste 

 

Sabiedrības, organizāciju un institūciju viedoklis tiek ņemts vērā, organizējot Vides pārskata 
projekta sabiedriskās apspriešanas procesu, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, un 
iestrādājot sabiedrības pārstāvju komentārus Vides pārskata gala redakcijā. 
 

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu tika ievietots laikrakstā “Ventas balss” 2021. 
gada 7. oktobrī. Papildu informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi tika publicēta 
laikrakstā “Ventas balss” 2021. gada 13. oktobrī. AP2027 un Vides pārskata projekta sabiedriskā 
apspriešana notika līdz 2021. gada 7. novembrim. Plānošanas dokumenta projekts un Vides 
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pārskata projekts bija pieejami tīmekļvietnēs www.venstpils.lv  un www.environment.lv , kā arī 
drukātā veidā Ventspils pilsētas domē un pilsētas bibliotēkās. 

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 26. 
oktobrī. No 2021. gada 26. oktobra tīmekļvietnē https://environment.lv/lv/aktualitates ir 

pieejama Vides pārskata projekta videoprezentācija. Sanāksmes protokols ir pievienots Vides 
pārskata 1. pielikumā. Attālināti sanāksmē piedalījās 24 dalībnieki. Dalībnieku saraksts ir pieejams 
pēc pieprasījuma. Sanāksmes tiešraide tika nodrošināta arī YouTube un Facebook kanālos, kur 
tiešraidei bija pievienojušies 287 skatītāji.  

Komentāri par Vides pārskata projektu tika saņemti no Dabas aizsardzības pārvaldes un Ventspils 

brīvostas pārvaldes. Saņemtie komentāri un atbildes uz tiem apkopoti 2.2. tabulā.  

Sabiedriskās apspriešanas materiāli ir pievienoti Vides pārskata 1. pielikumā. 

2.2. tabula. Saņemto komentāru apkopojums  

Iebilduma/ 

priekšlikuma 
iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 

priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums/ 

priekšlikums 

nav ņemts vērā 

Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

Atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma 
(turpmāk – Likums) 12. panta 1. punktam ir aizliegta 
īpaši aizsargājamo sugu augu visās to attīstības 
stadijās lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā arī 
dzīvotņu postīšana. Šī norma attiecināma arī uz 
Ventspils pilsētu. Likuma 13. pants nosaka, ka, 
iegūstot īpaši aizsargājamās sugas indivīdus, 
jānodrošina labvēlīga šīs sugas aizsardzība un 
jāievēro šajā likumā noteiktie iegūšanas noteikumi. 
Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai nepieciešama 
ikreizēja atļauja. Likuma 14. panta pirmā daļa 
nosaka, ka īpaši aizsargājamo sugu indivīdus atļauts 
iegūt vai traucēt izņēmuma gadījumā, ja nav 
pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo 
populāciju labvēlīgai aizsardzībai to dabiskajā 
izplatības areālā.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto Pārvalde 
rekomendē papildināt Vides pārskatu ar norādi, ka, 
īpaši aizsargājamu sugu indivīdu 
iznīcināšana/ieguve atļauta tikai gadījumā, ja 
saņemta Pārvaldes rakstiska atļauja. 

Ņemts vērā. 

Vides pārskats 
papildināts ar 
attiecīgu 
informāciju un 
Ieteikumiem 
ietekmes 
mazināšanai 
AP2027 

īstenošanas 
gaitā. 

 

Otra problēma, kas saistīta ar dabas aizsardzību un 
nav atspoguļota Vides pārskatā, ir invazīvo, 
ekspansīvo, agresīvo sugu (svešās sugas, kas 
aklimatizējušās jaunās teritorijās ārpus sava dabiskā 
areāla, iekļāvušās jaunajās ekosistēmās un rada 
draudus šo ekosistēmu vietējiem organismiem) 
izplatība Ventspils pilsētā. Svarīgi savlaicīgi novērst 

Ņemts vērā. 
Papildināta 
informācija 
Vides pārskatā. 

 

http://www.venstpils.lv/
http://www.environment.lv/
https://environment.lv/lv/aktualitates


SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam  
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
Vides pārskats 
  
 

20 

 

šo sugu izplatīšanos, šajā gadījumā jau plānošanas 
dokumenta izstrādes laikā. Pārvalde rekomendē 
Vides pārskatā iekļaut informāciju par šīm sugām, 
iespējamo izplatību, teritoriju, kur tās visvairāk 
atrodamas, ietekmes vērtējumu plānošanas 
dokumenta īstenošanas gadījumā. Pašreiz Ventspils 

pilsētā viena no galvenajām ekspansīvajām augu 
sugām ir Kanādas zeltslotiņa, kas aizņem būtiskas 
platības ar tendenci palielināt tās. 

Ventspils 

brīvostas 
pārvalde 

Vēršam uzmanību, ka Ventspils brīvostas pārvalde 
nav atbildīgā institūcija par putekļu, smaku un 
kaitīgo vielu monitoringa sistēmas nodrošināšanu, 
par to atbild piesārņojošo darbību operators, Valsts 
vides dienests un attiecīgā pašvaldība. Saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr. 1082 “Kārtība, kādā 
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas 
darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas 
piesārņojošo darbību veikšanai” operators saņem 
attiecīgo piesārņojošas darbības atļauju no Valsts 
vides dienesta, ar konkrētiem atļaujas nosacījumi, 
tai skaitā, gaisa aizsardzība. Tāpēc aicinām Vides 
pārskata projektā veikt šādas korekcijas: 

L

pp

. 

Vides pārskata 
projektā publicētā 

informācija 

Nepieciešamās 
korekcijas 

67 Gaisa kvalitāte: 
rīcības virziens ietver 
pasākumu “Putekļu, 
smaku un kaitīgo 
vielu monitoringa 
sistēmas 
nodrošināšana”, kā 
atbildīgo institūciju 
nosakot Ventspils 
Brīvostas pārvaldi 
līdz ar piesārņojošo 
darbību operatoriem. 

Dzēst norādi, ka atbildīgā 
institūcija ir Ventspils 
brīvostas pārvalde. 
 
Redakcija pēc izmaiņām: 
“Gaisa kvalitāte: rīcības 
virziens ietver pasākumu 
“Putekļu, smaku un 
kaitīgo vielu monitoringa 
sistēmas nodrošināšana”, 
kā atbildīgo nosakot 
piesārņojošo darbību 
operatoru.” 

 

Nav ņemts vērā Komentārs attiecas uz 

tekstu, kas apraksta 
AP 2027 rīcības 
virzienu,  pasākumu 
un atbildīgo 
institūciju.  
 

 

 

3. Esošā vides stāvokļa apraksts un iespējamā attīstība, ja plānošanas 
dokuments netiktu īstenots 

3.1. Klimata pārmaiņas 

Meteoroloģiskie apstākļi 

Balstoties uz ilglaicīgiem klimata novērojumiem, vidējā gaisa temperatūra ir konstanti 
paaugstinājusies. Šādas tendences novērotas gan Latvijā, gan citviet pasaulē. 2015.-2016. gada 
laikā LVĢMC pirmo reizi Latvijā veica apjomīgu vēsturisko klimatisko datu analīzi, izvērtējot 
meteoroloģisko parametru izmaiņas laika periodā no 1961. līdz 2010. gadam. Apskatītajā laika 
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periodā gada vidējās gaisa temperatūras vērtības ir paaugstinājušās par 0,7oC, viskrasāk 
palielinoties vidējās gaisa temperatūras gada minimālajai vērtībai – par vidēji 1,7oC. Līdz ar 
vēsturisko datu analīzi izvērtējuma ietvaros tika sagatavotas arī prognozes par nākotnes klimata 
pārmaiņu scenārijiem. Attēlā zemāk apkopoti novērojumu dati par vidējo gaisa temperatūru 
Ventspilī, kā arī attēlotas vidējās gaisa temperatūras nākotnes prognozes diviem izstrādātajiem 
klimata pārmaiņu scenārijiem. Latvijā līdz šim augstākā novērotā gaisa temperatūra reģistrēta 
2014. gada 4. augustā Ventspilī, kad gaiss sakarsa līdz pat +37,8°C, tādējādi pārsniedzot iepriekšējā 
dienā sasniegtos +36,7°C un atkārtoti labojot iepriekšējo pirms gandrīz 70 gadiem uzstādīto 
rekordu. 2 

 
3.1.1. attēls. Vidējā gaisa temperatūra Ventspilī – vēsturiskie dati un prognozes3 

 

Scenāriju izstrādes ietvaros tika analizētas arī gada maksimālās diennakts vidējās gaisa 
temperatūras vērtību izmaiņas, kas raksturo katra gada vissiltāko diennakti konkrētajā 
novērojumu punktā. Maksimālā diennakts vidējā gaisa temperatūras vērtība, salīdzinot ar 
references periodu, visvairāk Latvijā ir mainījusies tieši Ventspilī - to pieaugums pārsniedz 1°C 
robežu, kamēr lielākajā daļā meteoroloģisko novērojumu staciju ir 0,2 - 0,7°C robežās. 4 

Salīdzinot ar klimatiskās references periodu, mūsdienās siltu nakšu īpatsvars Latvijā ir par 2-6% 
palielinājies, un īpaši lielas silto nakšu īpatsvara izmaiņas ir konstatētas Ventspils un Rīgas 
meteoroloģisko novērojumu stacijās. Pilsētas siltumsalas efekta ietekme visvairāk izpaužas 
attiecībā uz gaisa temperatūras vērtībām tieši nakts laikā: pilsētu apbūve un raksturīgais virsmas 
segums nakts laikā daudz lēnāk atdod dienas gaitā uzkrāto siltumu, tādējādi mazinot gaisa 
temperatūras pazemināšanās apmērus. Ventspils novērojumu stacijas gadījumā liela nozīme ir 
meteoroloģisko novērojumu stacijas atrašanās vietai ostas teritorijā, kur kā urbānā teritorijā 
darbojas līdzīgi mehānismi. 5 

 

 
2 Avotniece, Z. et al. “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai”. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 
Rīga, 2017 
3 Klimata pārmaiņu analīzes rīks, pieejams: https://www4.meteo.lv/klimatariks/  
4 Avotniece, Z. et al. “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai”. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 
Rīga, 2017 
5 Turpat. 

https://www4.meteo.lv/klimatariks/
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Analizējot novērojumu datus un prognozes attiecībā uz nokrišņiem Ventspilī, nav novērojama 
izteikta tendence. Maksimālā vienas diennakts nokrišņu daudzuma izmaiņa, kā arī maksimālā 
piecu diennakšu nokrišņu daudzuma izmaiņa liecina, ka starp mūsdienu klimatiskās normas 
periodu (1981.-2010. g.) un klimatiskās references periodu (1961.-1990. g.) Ventspilī novērojama 
samazinoša tendence6, taču atbilstoši LVĢMC sniegtajiem datiem, prognozējams vidējo nokrišņu 
summas pieaugums (skat. 3.1.2. attēlu).  

 
3.1.2. attēls. Vidējā nokrišņu summa Ventspilī – vēsturiskie dati un prognozes7 

Siltumapgāde 

Siltumapgādei ir nozīmīga ietekme uz gaisa kvalitāti un klimata pārmaiņām - siltumapgādes 
uzņēmumi ir vieni no lielākajiem dabas resursu (kurināmā) patērētājiem, kas rada siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu emisijas. LVĢMC uzturētajā datu bāzē “2-Gaiss” pieejamie dati par izmantoto 
energoresursu daudzumu attēloti 3.1.1. tabulā.  Dati parāda, ka pēdējo 7 gadu laikā ir gandrīz 
divkāršojies šķeldas, granulu un koksnes apjoms, kas tiek izmantots siltuma vai elektroenerģijas 
ražošanai. Būtiski ir samazinājies ogļu un dīzeļdegvielas patēriņa apjoms, ko izmanto kā kurināmo, 
kā arī pilnīgi pārtraukta mazuta un šķidrā kurināmā izmantošana 8. 

3.1.1. tabula. Siltuma vai elektroenerģijas ražošanai patērēto energoresursu struktūras 
izmaiņas Ventspils pilsētā (patēriņš izteikts tonnās)9 

Kurināmā veids 

2013. gadā 2020. gadā 

Kurināmā 
patēriņš 

Iekārtu 
skaits 

Kurināmā 
patēriņš 

Iekārtu 
skaits 

Ogles 16 802 2 1262 1 

Šķelda, granulas un koksne 33 733 6 58 041 8 

Mazuts 2 517 1 0 0 

Sašķidrinātā gāze 1 074 5 504 9 

Dīzeļdegviela 6 706 18 3 158 19 

 
6 Turpat. 
7 Klimata pārmaiņu analīzes rīks, pieejams: https://www4.meteo.lv/klimatariks/  
8 Valsts statistikas pārskats „2 – Gaiss”, https://videscentrs.lvgmc.lv/ 
9 Turpat.  

https://www4.meteo.lv/klimatariks/
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Šķidrais kurināmais 25 1 0 0 

Lai paaugstinātu centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitāti, ar Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu veikta siltumtrašu rekonstrukcija. Līdz ar to Ventspils pilsētā 100% siltumtīklu ir 
rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm, tādējādi samazinot siltumenerģijas zudumus 
siltumtrasēs. Pēdējo trīs gadu laikā Ventspilī izbūvēti jauni siltumtīkli 5 km garumā. Šobrīd kopējais 
siltumtrašu garums Ventspilī ir 53,5 km10. Eiropas Savienības Kohēzijas fondu finansēto projektu 
ietvaros Ventspils centralizētās siltumapgādes katlumājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38 

biomasas katliem ir uzstādīti dūmgāzu kondensatori, kas ļauj samazināt kurināmā patēriņu un 
emisijas, kā arī nodrošināt elektroenerģijas ražošanu.11 

Siltumnīcefekta gāzes 

Novērotās klimata pārmaiņas ir lielā mērā saistītas ar CO2 un citu SEG emisijām atmosfērā. Lai gan 
nav iespējams pilnībā novērst klimata pārmaiņas, ir būtiski tās laicīgi ierobežot, samazinot kopējo 
SEG emisiju apjomu. 

Izvērtējot datus par sadedzināšanas iekārtām, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām iesniedz 
valsts statistikas pārskatus par emisijām gaisā, procentuāli kopējā emisiju apjomā vislielākās 
emisijas – intervālā no 95% līdz 98% – no stacionārajiem piesārņojuma avotiem veido oglekļa 
dioksīds (CO2), kas ir klimata pārmaiņas sekmējoša siltumnīcefekta gāze. Tā visstraujākais kritums 
(vairāk nekā 2 reizes) bija novērojams 2014. gadā, kad pašvaldības SIA “Ventspils siltums” pārgāja 
uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu sadedzināšanas iekārtās. Izvērtējot pieejamos datus 

par kopējām CO2 emisijām Ventspilī no stacionārajām iekārtām 2013. līdz 2020. gadam (skat. 
attēlu 3.1.3.), var secināt, ka, lai gan novērojams liels kopējo CO2 emisiju kritums 2014. gadā, 
pēdējo gadu laikā tendence neuzrāda CO2 emisiju samazinājumu. 12 Informācija par citiem SEG 
emisiju avotiem un emitētajiem SEG apjomiem Ventspilī nav pieejama. 

 
10 Pārmaiņas Ventspilī, Ventspils domes atskaite (2017. gada jūnijs – 2021. gada maijs), pieejams: 
https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/pasvaldibas_atskaite_par_paveikto/ 
11 Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums” tīmekļvietne, http://www.ventspilssiltums.lv/ 
12 Valsts statistikas pārskats „2 – Gaiss”, https://videscentrs.lvgmc.lv/  

https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/pasvaldibas_atskaite_par_paveikto/
https://videscentrs.lvgmc.lv/
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3.1.3. attēls. Oglekļa dioksīda emisiju izmaiņas (CO2 tonnas gadā) no stacionārajām iekārtām 
Ventspils pilsētā laika periodā no 2013. līdz 2020. gadam13 

Zaļās teritorijas 

Būtiska loma klimata pārmaiņu pielāgošanās un klimatnoturīguma palielināšanas kontekstā ir 
zaļajai infrastruktūrai un zaļajām teritorijām. Atbilstoši Valsts zemes dienesta sniegtajai 
informācijai zaļo teritoriju īpatsvars Ventspilī 2019. un 2020. gadā sastāda 33%.14  

 
Paredzamās tendences 

 

Aspekts Kritērijs Paredzamās tendences 
apraksts 

0 alternatīva 

Klimata 

pārmaiņas 

Atjaunojamie energoresursi 

(AER) no kopējā CSS kurināmā 
apjoma 

Izmaiņas nav sagaidāmas ↔ 

Kopējās SEG emisijas, CO2 

ekvivalentos 

Izmaiņas nav sagaidāmas ↔  

Zaļo teritoriju īpatsvars, % Izmaiņas nav sagaidāmas ↔  
Pilsētvides labiekārtojumi, kas 
risina pilsētas pielāgošanos 
klimata pārmaiņām  

Izmaiņas nav sagaidāmas ↔ 

↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
 

13 Turpat.  
14 Valsts zemes dienesta statistika par zemes sadalījumu zemes lietošanas veidos, www.vzd.gov.lv 
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↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

 

3.2. Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika principu ieviešana 

Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027. gadam15 nosaka šādus galvenos rīcības 
virzienus un pasākumus aprites ekonomikas ieviešanai: 

1) Pāreja no atkritumu apsaimniekošanas uz resursu apsaimniekošanu; 
2) Resursu produktivitātes uzlabošana visās tautsaimniecības nozarēs, veicinot pētniecības 

un inovācijas attīstību; 
3) Priekšnoteikumu veidošana preču otrreizējai izmantošanai; 
4) Pārejas no preču pirkšanas uz pakalpojumiem veicināšana; 
5) Materiālu, procesu un atkritumu pārvaldības uzlabošana  prioritārajās nozarēs; 
6) Pašvaldību lomas stiprināšana aprites ekonomikas principu ieviešanā; 
7) Sabiedrības iesaiste, informēšana un izglītošana. 

Plānā īpaši izceltas preču atkārtotas izmantošanas iespējas jauniem biznesa modeļiem. 
Raksturīgākie virzieni ir tekstilpreču (apģērbu, apavu un citu preču) un mēbeļu, kuras vairs nav tā 
lietotājam vajadzīgas, tālāka nodošana lietošanā caur sociālajām platformām, sociālajiem 
dienestiem vai labdarības organizācijām. Tāpat Plāns akcentē nepieciešamību šo praksi ieviest arī 
publiskajā sektorā, tā ne tikai veicinot pozitīvu attieksmi sabiedrībā, bet arī pieprasījumu pēc 
atbilstošas kvalitātes otrreiz lietojamām precēm un attiecīgu komercdarbību. Preču atkārtotas 
lietošanas princips jāiestrādā zaļajā publiskajā iepirkumā, tā palielinot atkārtoti lietojamo preču 
īpatsvaru pakalpojumu sektorā. 

Īstenojot Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027. gadam, paredzēts līdz 2023. 
gadam izstrādāt atbalsta instrumentus sociālajām inovācijām, sociālajai uzņēmējdarbībai un 

labošanas sektora attīstībai. Tāpat Plāns ietver pasākumu “Zaļā iepirkuma realizācija pašvaldību 
sektorā, balstoties uz aprites ekonomikas principiem”, kas jāīsteno visā Plāna ieviešanas periodā. 

Atkritumu rašanās novēršana ir noteikta kā viens no Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 
2021. – 2028. gadam16 virsmērķiem: 

1.Mērķis (M1) Novērst atkritumu rašanos un nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma 
ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās atkritumu rašanās 
novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas 
efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību 

Atkritumu apsaimniekošana 

 
15 https://likumi.lv/ta/id/317168-par-ricibas-planu-parejai-uz-aprites-ekonomiku-20202027-gadam  
16 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. – 2028. gadam. https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-

apsaimniekosanas-valsts-planu-2021-2028-gadam  

https://likumi.lv/ta/id/317168-par-ricibas-planu-parejai-uz-aprites-ekonomiku-20202027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-planu-2021-2028-gadam
https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-planu-2021-2028-gadam
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Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu savākšana notiek centralizēti 
un saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības noslēgto līgumu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu nodrošina pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”. 

Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā savāktie atkritumi tiek nodoti cieto sadzīves 
atkritumu poligonā “Pentuļi”, kas atrodas Ventspils novada, Vārves pagastā un kurā nonāk 

Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionā savāktie atkritumi. Poligona “Pentuļi” funkcijas, 
ņemot vērā atkritumu apsaimniekošanā izvirzītās prasības un mērķus, kopš tā darbības uzsākšanas 
ir mainījušās – ne tikai nodrošināt nepārstrādājamu atkritumu apglabāšanu, bet galvenokārt 
nodrošināt ievesto atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Poligonā pieņemto atkritumu daudzums 
2019. gadā bija 28 943 tonnas, no kā apglabāto atkritumu īpatsvars bija 12,8 %, ko iespējams 

sasniegt, pateicoties realizētajiem investīciju projektiem. Poligonā "Pentuļi" ir uzstādītas iekārtas, 
kur tehnoloģiskā procesa rezultātā iegūst izejmateriālu no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) 

ražošanai un atdala bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) frakciju, no kuras var iegūt biogāzi, kā 
arī NAIK ražošanas iekārtas. 17 

Saskaņā ar Padomes 1999. gada 26.aprīļa direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem 

prasībām, līdz 2020. gada 16. jūlijam atkritumu apglabāšanas kā atkritumu utilizācijas metodes 

īpatsvars ir jāsamazina līdz 50%, pēc 2020. gada 16. jūlija līdz 35% un līdz 2035. gadam 
jānodrošina, ka tiek apglabāti ne vairāk kā 10% no radītā sadzīves atkritumu apjoma. 2019. gadā 
tika parakstīts līgums ar CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) par projekta “No atkritumiem 
iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” realizāciju, kura mērķis ir 
samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu un attīstīt atkritumu reģenerāciju ar enerģijas atguvi 
no Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā radītajiem atkritumiem.18 Kaut arī 
sadedzinot atkritumus ar enerģijas atguvi tiks pagarināts poligonā "Pentuļi" esošās atkritumu 
apglabāšanas šūnas darbības laiks, šāda rīcība tiek vērtēta negatīvi no aprites ekonomikas principu 
ieviešanas aspekta.  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2020/852 “Par regulējuma 

izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai” (Taksonomijas regula) 17. pantā ir noteikts, ka 
saimnieciskā darbība būtiski kaitē aprites ekonomikai, tostarp atkritumu rašanās novēršanai un 
reciklēšanai, ja minētās darbības rezultātā būtiski palielinās atkritumu rašanās, sadedzināšana vai 
apglabāšana, izņemot nepārstrādājamu bīstamo atkritumu sadedzināšanu. 

Ventspilī 2017. gadā tika izbūvēti pirmie trīs pazemes atkritumu konteineri, kā arī iegādāts 
specializēts transports šo konteineru iztukšošanai. 2019. gadā tika izvietoti vēl divi šāda tipa 
konteineri. 19 

Informācija par atkritumu daudzumiem no organizācijām, kas atskaitījušās ar Valsts statistikas 
pārskatu “Nr.3-Atkritumi”, ir apkopota 3.2.1. tabulā. Radīto sadzīves un bīstamo atkritumu 
tendence uzrāda strauju pieaugumu 2020. gadā, kas savukārt neatspoguļojas savākto atkritumu 
apjomos. Šīs atšķirības novērojamas, jo 2020. gadā AS “Ventbunkers” tika radīti ~3 200 tonnas 
naftas produktus saturoši atkritumi, kas nodoti citā novadā – Ozolniekos, taču SIA “Bio-Venta” tika 

 
17 Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", tīmekļvietne www.vlk.lv 
18 Turpat. 
19 Turpat. 
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radīti ~15 000 tonnas pārtikas eļļa un tauki, kas tiek apsaimniekots uzņēmumā uz vietas un 
tādējādi netika nodots komersantam.20 

3.2.1. tabula. Atkritumu apsaimniekošana Ventspilī21 

 

Radītais sadzīves 
atkritumu 

daudzums, t 

Savāktais sadzīves 
atkritumu 

daudzums, t 

Radītais bīstamo 
atkritumu 

daudzums, t 

Savāktais bīstamo 
atkritumu 

daudzums, t 

2017 16 477 49 578 2 538 4 396 

2018 20 005 44 651 2 327 2 982 

2019 17 673 27 436 2 556 2 316 

2020 36 858 23 364 5 017 3 694 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam Ventspils pilsētā, bet pieaugot radītajam atkritumu 
daudzumam, aprēķinātais radīto sadzīves atkritumu apjoms uz vienu iedzīvotāju uzrāda 
pieaugošu tendenci (skat. 3.2.1. attēlu). 2018. gadā tas veidoja 573,9 kg, kas pārsniedz aprēķināto 
apjomu uz vienu iedzīvotāju valstī 2018. gadā – 409 kg. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 
noteikts mērķis līdz 2028. gada beigām šo rādītāju samazināt līdz 400 kg uz vienu iedzīvotāju 
gadā.22 

 
*Vērtējot tendenci, dati netiek ņemti vērā, jo attiecīgajam rādītājam nav objektīva pamatojuma. 

 
20 Valsts statistikas pārskats „3 - Atkritumi”, https://videscentrs.lvgmc.lv/  
21 Turpat.  
22 Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. – 2028. gadam. https://likumi.lv/ta/id/320476-par-atkritumu-

apsaimniekosanas-valsts-planu-2021-2028-gadam 
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3.2.1. attēls. Radīto sadzīves atkritumu apjoms uz vienu Ventspils pašvaldības iedzīvotāju 
(kg)23 

Sadzīves atkritumu dalītā vākšana 

Ministru kabineta 2017. gada jūnija noteikumos Nr. 328 “Kritēriji un kārtība, kādā novērtē 
atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem” ir norādīts, ka republikas 
pilsētās jābūt vismaz vienam šķiroto atkritumu savākšanas punktam uz katriem 700 

iedzīvotājiem. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā jānodrošina vismaz papīra un 
kartona, plastmasas, stikla un metālu atkritumu dalītu savākšana.  

2020. gadā dalīto atkritumu vākšanas punktu skaits Ventspils pilsētas teritorijā bija 88 (viens 

šķiroto atkritumu savākšanas punkts uz 384 iedzīvotājiem), kuri atrodas daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pagalmos, pie lielveikaliem un skolām atkritumu dalītai savākšanai un kuros var 
nodot sašķirotu stikla, metāla un plastmasas iepakojumu, kā arī papīru un kartonu, savukārt 
šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu skaits – 2, kur no iedzīvotājiem pieņem otrreiz 
pārstrādājamus atkritumus, zaļos atkritumu, videi kaitīgus atkritumus, sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus, liela izmēra atkritumus un būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus 
līdz 1m3.  
 

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, pašreiz Ventspils pilsētas teritorijā nav pieejami 
dalītās vākšanas konteineri tekstilmateriālu atkritumu savākšanai. Tāpat, daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem nav nodrošināta iespēja šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus. Tā kā šo 
atkritumu dalīta vākšana jāuzsāk attiecīgi 2023. un 2025. gadā, atkritumu veidu savākšanas 
infrastruktūras izveide ir paredzēta Rīcības plānā. 
 

Paredzamās tendences 

 

Aspekts Kritērijs Paredzamās tendences 
apraksts 

0 alternatīva 

Atkritumu 
apsaimniekošana 
un aprites 

ekonomikas 

principu 
ieviešana 

Īstenoti pašvaldības 
pilotprojekti aprites 
ekonomikas jomā atbilstoši 
Rīcības plānā pārejai uz 
aprites ekonomiku 2020.–
2027. gadam noteiktajiem 
rīcības virzieniem un 

pasākumiem  

Sagaidāms nebūtisks 
uzlabojums. 

←↗ 

 

Zaļā publiskā iepirkuma 
(ietverot aprites ekonomikas 
principus) izmantošanas 
īpatsvars pašvaldības 
iepirkumos (% no visiem 
iepirkumiem). 

Sagaidāms nebūtisks 
uzlabojums.  

←↗ 

 
23 CSP un Statistikas pārskats „3 - Atkritumi”, https://videscentrs.lvgmc.lv/  

https://videscentrs.lvgmc.lv/


SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam  
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
Vides pārskats 
  
 

29 

 

Radīto sadzīves atkritumu 
apjoms uz vienu iedzīvotāju, 
kg 

Radītā atkritumu apjomu 
varētu samazināt atkritumu 
apsaimniekošanas kārtības 
maiņa pilsētā, kas paredzēta 
ar saistošo noteikumu 
atkritumu apsaimniekošanas 
jomā stāšanos spēkā 

←↗ 

Bioloģiski noārdāmo 
atkritumu īpatsvars kopējā 
savākto nešķiroto atkritumu 
apjomā, % 

Paredzams, ka, īstenojot 
normatīvo aktu prasības, 
pieaugs bioloģiski noārdāmo 
atkritumu šķirošanas apjoms 

←↗ 

Dalīti savākto tekstilmateriāla 
atkritumu daudzums, tonnas 

Paredzams, ka, īstenojot 
normatīvo aktu prasības, 
pieaugs tekstilmateriāla 
atkritumu šķirošanas apjoms 

↗ 

Pārstrādātais un reģenerētais 
atkritumu apjoms attiecībā 
pret attiecīgajā gadā radīto 
atkritumu daudzumu, % 

Paredzams, ka, īstenojot 
normatīvo aktu prasības, 
pieaugs pārstrādāto un 

reģenerēto atkritumu 
apjoms 

↗ 

Apglabāto atkritumu īpatsvars 
no kopējā savāktā apjoma, % 

Paredzams, ka, īstenojot 
ārējo normatīvo aktu 
prasības atkritumu šķirošanai 
un otrreizējai pārstrādei, 
valsts politikas plānošanas 
dokumentos plānotās rīcības 
un darbības, samazināsies 
apglabājamo atkritumu 
apjoms 

←↗ 

↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

 

 

3.3. Gaisa kvalitāte 

Gaisa kvalitāti Ventspilī ietekmē gan stacionārie gaisa piesārņojuma avoti – siltumapgādes 
uzņēmumi, Ventspils brīvostas uzņēmumi un citi ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, gan mobilie 
gaisa piesārņojuma avoti – autotransports, dzelzceļa transports un kuģi.  

Gaisa piesārņojums no stacionāriem gaisa piesārņojuma avotiem un citām avotu grupām 

Izvērtējot uzņēmumu darbības ietekmi uz gaisa kvalitāti, Ventspils pilsētas uzņēmumus var 
nosacīti iedalīt trīs grupās – komunālās saimniecības uzņēmumi, Ventspils brīvostas uzņēmumi, 
kas nodarbojas ar dažādu kravu tranzītu, un ražošanas uzņēmumi. Katra šo uzņēmumu grupa rada 
tai raksturīgas piesārņojošo vielu emisijas gaisā. 
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Saskaņā ar LVĢMC datu bāzē “2-Gaiss” pieejamo informāciju Ventspilī piesārņojuma avotu skaits 
pēdējo gadu laikā ir samazinājies. Pārskata periodā arī samazinās gan kopējo emisiju apjoms, gan 
arī viskrasāk - gaistošo organisko savienojumu (GOS) īpatsvars kopējā emisiju apjomā (skat. 3.3.1. 
attēlu)24. GOS emisiju samazinājums ļoti izteikts 2018. gadā, kad naftas produktu pārkraušanas 
termināļi uzstādīja tvaiku savākšanas iekārtas.  Prasību ierobežot GOS emisijas, veicot kravas 
operācijas Ventspils brīvostā, nosaka likums “Par piesārņojumu” un Ministru kabineta 2020. gada 
4. februāra noteikumi Nr. 78 “Ventspils brīvostas noteikumi”25. 

 

3.3.1. attēls. Iekārtu skaita izmaiņas un gaisu piesārņojošo vielu emisiju apjomi Ventspils 

pilsētā 

Apkopojums par citu gaisu piesārņojošo vielu emisiju apjomu izmaiņām kopš 2013. gada pēc 
LVĢMC uzturētās datu bāzē “2-Gaiss” sniegtajiem datiem ir sniegts 3.3.2. attēlā. 26 

 

 
24 Valsts statistikas pārskats „2 – Gaiss” https://videscentrs.lvgmc.lv/  
25 Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim šādu prasību noteica Ventspils pilsētas domes 2012. gada 2. marta 
saistošie noteikumi Nr.9 “Ventspils brīvostas noteikumi”. 
26 Valsts statistikas pārskats „2 – Gaiss” https://videscentrs.lvgmc.lv/   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Iekārtu skaits 1252 1344 1444 1485 1304 1109 1000 1050

GOS , t 500 835 1284 1359 944 82 295 168

Kopējās emisijas, neskaitot CO2, t 2267 2912 3648 3692 2637 879 1346 727
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3.3.2. attēls. Gaisa piesārņojuma emisiju apjoms (bez CO2) 

Kā redzams iepriekšējos attēlos, otrais lielākais piesārņotājs pēc CO2 ir GOS, kas pārsvarā tiek 
emitēti naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas operāciju laikā.  

Lai novērtētu citu avotu devumu kopējā piesārņojuma līmenī, izmantoti 2018. gadā veiktās gaisa 

kvalitātes novērtējuma rezultāti27. Saskaņā ar šī projekta ietvaros veikto piesārņojošo vielu emisiju 
novērtējumu papildus rūpniecisko avotu grupai jāmin vairākas citas nozīmīgas piesārņojuma 
avotu grupas. Proti, nozīmīgu daļu (vairāk kā 50%) no benzola emisijām 2017. gadā pilsētā radīja 
individuālās apkures iekārtas un šajā gadījumā jāņem vērā, Ventspils pilsētā nav dabasgāzes 
infrastruktūras, kā rezultātā kurināmā struktūrā dominē biomasa. Savukārt, vērtējot kopējos 
daļiņu PM2,5 emisijas apjomus, aiz individuālajām apkures iekārtām, kas arī rada pusi no kopējā 
emisiju apjoma, nākamā lielākā grupa ir kuģu dzinēju emisijas ar 20% devumu. 

Gaisa kvalitātes monitorings 

Nepārtrauktus gaisa kvalitātes novērojumus - monitoringu Ventspilī veic divas monitoringa 
stacijas: Ventspils brīvostas pārvaldes īpašumā esošā gaisa monitoringa stacija Jūras ielā 36 un 
LVĢMC stacija Talsu un Tārgales ielu krustojumā, kas mēra sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda, 
amonjaka, ksilola, toluola, benzola un PM10 koncentrāciju pilsētas gaisā. Valsts vides dienests 
papildus uzstādījis iekārtu  vides stāvokļa monitoringa vajadzībām un nepārtrauktu mērījumu 
veikšanai putekļu frakciju PM10 un PM2,5 koncentrācijas noteikšanai gaisā. 

Saskaņā ar LVĢMC ikgadējos pārskatos par gaisa kvalitāti Latvijā apkopoto informāciju daļiņu PM10 

un PM2,5 gada vidējā koncentrācija šinī periodā nav būtiski mainījusies (skat. 3.3.3. attēlu) 28 

 

 

 
27 Ventspils gaisa piesārņojuma avotu emisiju (PM10, PM2,5 un benzols) izkliedes aprēķināšana (modelēšana) un 
priekšlikumu sagatavošana Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma prasībām, SIA Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment, 2018 
28 LVĢMC ikgadējie pārskati par gaisa kvalitāti Latvijā, www.videscentrs.lvgmc.lv 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NOx, t 180 156 223 120 158 127 116 104

SO2, t 157 68 42 69 49 49 54 28

CO, t 367 321 245 194 234 249 240 229

Pārējās vielas, t 157 134 136 145 131 98 181 123
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3.3.3. attēls. Daļiņu PM10 un PM2,5 gada vidējās koncentrācijas Ventspils pilsētā laika posmā no 
2013. līdz 2019. gadam 

 

Gaisa kvalitātes normatīvus nosaka 2009. gada 3. novembra  MK noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi 
par gaisa kvalitāti”. Pārskatos vērtēta arī atbilstība augšējam un apakšējam gaisa piesārņojuma 
novērtēšanas slieksnim, lai noteiktu piesārņojošo vielu koncentrāciju  izmaiņu tendences. 2019. 
gada pārskats liecina, ka laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam nevienas gaisu  piesārņojošās 

vielas (sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda, benzola, putekļu daļiņu, ozona) vidējā  koncentrācija 
Ventspilī nav pārsniegusi normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus cilvēka veselības 

aizsardzībai. Novērtēta benz(a)pirēna koncentrācijas atbilstība mērķlielumam cilvēka veselības 
aizsardzībai, veikti arī smago metālu (svina, kadmija, niķeļa un arsēna) koncentrāciju mērījumi 
putekļu sastāvā. Daļiņu PM10 un PM2,5  2019. gada vidējās vērtības nav pārsniegušas MK 
noteikumos noteiktos robežlielumus cilvēka veselības aizsardzībai un ir zemākas nekā 2018. gadā. 
Pārskatā LVĢMC salīdzinājusi mērījumus arī ar Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) 

rekomendētajiem  gaisa piesārņojuma rādītājiem, kas visām vielām ir zemāki (stingrāki)  nekā ES 
un Latvijas normatīvajos aktos noteiktie. Atbilstoši šim vērtējumam daļiņu piesārņojuma līmenis 
ir tuvu vai dažos gados pārsniedz  rekomendētos  gaisa piesārņojuma rādītājus. Vērtējot slāpekļa 
dioksīda piesārņojuma līmeni, jāsecina, ka arī šie rezultāti nepārsniedz apakšējo piesārņojuma 
novērtēšanas slieksni, vienlaikus gan jānorāda, ka vismaz vienā monitoringa stacijā (Ventspils 1. 
stars) mērījumu rezultātiem laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam ir pieaugoša tendence, kas 
visticamāk saistīta ar pieaugošu autotransporta plūsmas intensitāti pilsētā šajā periodā. 
 

Paredzamās tendences 

 

Aspekts Kritērijs Paredzamās tendences 
apraksts 

0 alternatīva 

Rūpnieciskā 
piesārņojuma 

Rūpniecisko piesārņojuma 
avotu slāpekļa oksīdu emisijas, 
t/gadā 

Sagaidāms nebūtisks 
uzlabojums. 

←↗ 
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emisiju 

samazināšana  
Rūpniecisko piesārņojuma 
avotu daļiņu PM10 emisijas, 
t/gadā 

Sagaidāms nebūtisks 
uzlabojums. 

←↗ 

Rūpniecisko piesārņojuma 
avotu GOS emisijas, t/gadā 

 ←↗ 

Labas gaisa 
kvalitātes 
nodrošināšana 

Slāpekļa dioksīda (NOx) gada 
vidējā koncentrācija, µg/m³ 

Monitoringa rezultāti svārstīgi 
vai uzrāda pieaugumu, 
noteicošais avots – 

autotransports, 

autotransporta skaitam 
pieaugoša tendence 

←↘ 

Daļiņu PM2,5 gada vidējā 
koncentrācija, µg/m³ 

Monitoringa rezultāti 
svārstīgi, pārsniedz PVO 
vadlīniju, noteicošais avots – 

individuālā ēku siltumapgāde 
un kuģu dzinēju emisijas. 
Prognozējams energoresursu 
patēriņa pieaugums nākotnē. 

←↘ 

↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

 

3.4. Vides troksnis 

“Vides troksnis”, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2002/49/EK par vides 
trokšņa novērtēšanu un pārvaldību nozīmē nevēlamu vai kaitīgu cilvēka darbības radītu āra 
troksni, ieskaitot troksni, ko izraisa transportlīdzekļi, ceļu satiksme, dzelzceļu satiksme, gaisa 
satiksme un kas rodas rūpnieciskas darbības zonās. Vides troksnis var radīt plašu ietekmi uz cilvēku 
veselību un labklājību, kas ietver kairinājumu, miega traucējumus, sirds un asinsvadu saslimšanu, 
kā arī ietekmi uz garīgo veselību.   
 

Ar vides trokšņa pārvaldību saistītie jautājumi Latvijā tiek regulēti, pamatojoties uz likuma “Par 
piesārņojumu” un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr. 16 
(07.01.2014.)). 
 

Ventspils pilsētā vides trokšņa piesārņojumu rada 3 nozīmīgas avotu grupas – autotransporta 

kustība, dzelzceļa transports, kā arī rūpnieciskā darbība. Lai gan Ventspils pilsētas teritorijai nav 
sagatavots visaptverošs vides trokšņa novērtējums, domājams, ka līdzīgi kā citās Latvijas un 
Eiropas pilsētās nozīmīgāko vides trokšņa piesārņojumu rada autotransports. Neapšaubāmi lokāli 
trokšņa piesārņojumu rada arī kravu pārvadājumi pa dzelzceļu un rūpniecisko iekārtu darbība, kas 
atsevišķās pilsētas daļās pat varētu būt dominējošie trokšņa avoti, tomēr kopumā visas pilsētas 

mērogā to loma ir mazāka nekā autotransporta radītajam troksnim. 
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Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/49/EK „Par vides trokšņa novērtēšanu un 
pārvaldību” paredz, ka ES dalībvalstīm ir jāizstrādā un ik pēc pieciem gadiem jāpārskata trokšņu 
stratēģiskās kartes visām aglomerācijām ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotājiem. Saskaņā ar Latvijas 
oficiālās statistikas portāla “Latvijas oficiālā statistika” datiem29, 2021. gada sākumā iedzīvotāju 
skaits Ventspils pilsētā bija 33 372 tūkst., līdz ar to pašvaldībai nav obligāts pienākums izstrādāt 
vides trokšņa stratēģisko karti, iekļaujot tajā informāciju par autotransporta, dzelzceļa un 
industriālo objektu radīto trokšņa piesārņojumu. 
 

Ņemot vērā, ka Ventspils pilsētai līdz šim nav izstrādātas trokšņa kartes, informācijas pieejamības 
līmenis par transporta radītā trokšņa piesārņojumu pilsētā ir vērtējams kā zems jeb nepietiekami 
apzināts. Relatīvi labāka situācija ir ar rūpnieciskās darbības avotu radītā trokšņa apzināšanu, jo, 
lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, operatoriem ir jāveic savas saimnieciskās 
darbības radītā trokšņa novērtēšana, tomēr arī rūpniecisko trokšņa avotu kontekstā var secināt, 
ka šobrīd informācijas pieejamība ir fragmentāra, jo katra operatora veiktais individuālais trokšņa 

novērtējums nesniedz priekšstatu par kopējo rūpnieciskās darbības radīto trokšņa piesārņojuma 
līmeni pilsētā. 
 

Ņemot vērā to, ka Ventspils pilsētā līdz šim vides trokšņa piesārņojuma līmenis ir apzināts tikai 
fragmentāri, paredzamās tendences ir iespējams novērtēt tikai indikatīvi, sasaistot tās ar kopējām 
tendencēm valstī. 
 

Paredzamās tendences 

 

Aspekts Kritērijs Paredzamās tendences 
apraksts 

0 alternatīva 

Vides troksnis Datu pieejamība par vides 
trokšņa piesārņojuma līmeni 
Ventspils pilsētā 

Neveicot papildu pasākumus 
trokšņa piesārņojuma līmeņa 
apzināšanai, kas nav noteikti 
nacionālā līmeņa 
normatīvajos aktos, 
paredzams, ka plānošanas 
periodā datu pieejamība par 
vides trokšņa piesārņojuma 
līmeni būtiski nemainīsies. 

↔ 

Iedzīvotāju sūdzību skaits par 
vides troksni 

Nav sagaidāmas izmaiņas. ↔ 

Nozīmīga transporta trokšņa 
traucējumam pakļauto 
personu skaits 

Ņemot vērā nacionāla 
līmeņa prognozes par 
satiksmes intensitātes 
palielināšanos, domājams, ka 
autotransporta radītais 
trokšņa līmenis Ventspils 

pilsētā plānošanas periodā 
pieaugs. 

←↘ 

 
29 https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/247-iedzivotaju-skaits-un-ta-

izmainas?themeCode=IR 
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↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

 

3.5. Bioloģiskā daudzveidība un ainavas 

Zemes resursi 

Valsts meža dienesta sagatavotie statistikas pārskati, kas sagatavoti, izmantojot informācijas 
sistēmā “Meža valsts reģistrs” esošo informāciju, norāda, ka meža zemju platība Ventspilī ir 
salīdzinoši nemainīga ar nelielu pieauguma tendenci (skat. 3.5.1. tabulu) 30. 

3.5.1. tabula. Meža zemju platība Ventspilī, ha 

2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

1437 1425 1430 1500 1503 1509 1509 1514 

 

Mežsaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem, saskaņā ar Ventspils 
pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam ar grozījumiem, parādīts 3.5.1. attēlā. 
 

   
3.5.1. attēls. Mežsaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem (%) 

 
30 https://www.vmd.gov.lv 
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Informācija par lauksaimniecības zemju platību ir iegūta no Valsts zemes dienesta statistikas 
pārskatiem31. 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem, saskaņā ar Ventspils 
pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam ar grozījumiem, parādīts 3.5.2. attēlā. 

 

 
3.5.2. attēls. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem (%) 

Dabas vērtības 

Nozīmīgākās dabas vērtības Ventspils pilsētā atrodamas apstādījumu un dabas teritorijās. 
Apstādījumu teritorijas veido parki, skvēri, dendroloģiskie stādījumi, kapsētas un citi apstādījumi. 
Dabas teritorijas jeb dabiskās ekosistēmas, saskaņā ar Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu 

2006.-2018. gadam ar grozījumiem, aizņem ap 45% pilsētas teritorijas. Tie galvenokārt ir 
melnalkšņu meži pilsētas dienvidu daļā un priežu meži ziemeļu daļā, kā arī purvi un pļavas 
Staldzenē, Maurciemā un lidlauka apkārtnē. 

Parki bieži apvieno gan arhitektūras un vēstures, gan dabas vērtības. Tajos stādītas gan vietējās, 
gan eksotiskās svešzemju kokaugu sugas. Daudzas no tām ir veiksmīgi piemērojušās vietējiem 
klimatiskajiem un augsnes apstākļiem, sasniedzot dižkoku izmērus. Parkos ir arī daudz bioloģiski 
vecu vietējo sugu koku. Parkiem raksturīgas arī interesantas un dekoratīvas senu kultūraugu un 
nejauši ievestu svešzemju lakstaugu sugas. Informācija par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem) 
Ventspilī ir pieejama dabas datu pārvaldības sistēmā (DDPS) “Ozols”32. Pašlaik DDPS reģistrēts 81 
dižkoks Ventspils pilsētas teritorijā. Ventspils pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu ar grozījumiem 1/4.9. pielikumā uzskaitīt 79 valsts nozīmes īpaši aizsargājamie koki – 

dabas pieminekļi un pilsētas nozīmes retie un savdabīgie koki. 

 
31 https://www.vzd.gov.lv 
32 http://ozols.daba.gov.lv/pub/ 

http://ozols.daba.gov.lv/pub/
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Sevišķi vērtīgas teritorijas no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas viedokļa ir 
valsts vai vietējas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Ventspils pilsētas teritorijā ir trīs 
šādas teritorijas: 

1) dabas liegums „Būšnieku ezera krasts”; 
2) ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Staldzenes stāvkrasts”; 
3) ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Dampeļu atsegums”. 

Dabas liegums “Būšnieku ezera krasts” ir valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorija, tāpat 
šī teritorija ir iekļauta Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklā, 
teritorijas kods – LV0532800. Tā ir B tipa teritorija – teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo 
sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai. Teritorija nodibināta 2004. gadā 
Eiropas nozīmes biotopu un tajā sastopamo aizsargājamo un reto augu aizsardzībai. Teritorijas 
mērķis ir aizsargāt pārejas purvus un slīkšņas un mežainas piejūras kāpas. Šajos biotopos 
konstatētas 17 retas un aizsargājamas vaskulāro augu sugas un četras sūnu sugas. Dabas liegums 
ir viena no dažām brūnganā baltmeldra Rhynchospora fusca atradnēm Latvijā. Purvos konstatēta 
parastā vairoglape Hydrocotyle vulgaris, rūsganā melncere Schoenus ferrugineus, parastā 
purvmirte Myrica gale, kā arī bagātīga Lēzela lipares Liparis loeselii populācija. Priežu mežā 
vietumis sastopama smiltāja neļķe Dianthus arenarius. Plašākās teritorijas aizņem biotopu veidi 
Pārejas purvi un slīkšņas (ES biotopa kods: 7140), aizņemtā platība 4,7 ha, kuru stāvoklis kopumā 
novērtēts kā labs, un Mežainas piejūras kāpas (ES biotopa kods: 2180), aizņemtā platība 40,2 ha, 
kura stāvoklis dabas liegumā novērtēts kā slikts. 

Dabas lieguma robežas noteiktas 15.06.1999. MK noteikumos Nr. 212 “Noteikumi par dabas 
liegumiem”, bet lieguma aizsardzības un apsaimniekošanas režīmu nosaka 16.03.2010. MK 
noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”. Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi dabas liegumam „Būšnieku 
ezera krasts” nav izstrādāti, bet dabas aizsardzības plāns tika izstrādāts 2008.-2018. gadam un 
pašlaik nav atjaunots. 

Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Staldzenes stāvkrasts” ir valsts nozīmes 
īpaši aizsargājamās dabas teritorija. Teritorija nodibināta 2001. gadā, lai aizsargātu un saglabātu 
unikālus Kurzemes apledojuma morēnas atsegumus, Latvijas apledojuma beigu fāzes māla un 
dažādu stadiju Baltijas baseina nogulumus. Šeit atrodami arī vairāki Latvijas un Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājami kāpu un mežu biotopi, kā arī aizsargājamas augu sugas. 

Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa robežas noteiktas 17.04.2001. MK noteikumiem 
Nr. 175 “Par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem pieminekļiem”, bet 
apsaimniekošanas režīmu nosaka 16.03.2010. MK noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi ģeoloģiskajam un ģeomorfoloģiskajam dabas piemineklim „Staldzenes 
stāvkrasts” nav izstrādāti, bet dabas aizsardzības plāns tika izstrādāts 2008.-2018. gadam un 
pašlaik nav atjaunots. 

Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Dampeļu atsegums” ir valsts nozīmes īpaši 
aizsargājamās dabas teritorija. Sākotnēji kā īpaši aizsargājama teritorija Dampeļu atsegums 
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izveidots 1957. gadā, iekļaujot to aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas objektu 
sarakstā. Dampeļu atsegumam tika noteikta valsts aizsardzība, lai aizsargātu un saglabātu tipisku 
Ancilus ezera un Litorīnas jūras nogulumu atsegumu senajā Ventspils lagūnā. Pašreizējo statusu 
dabas piemineklis „Dampeļu atsegums” ieguva 2001. gadā, kad teritorija iekļauta 17.04.2001. MK 
noteikumos Nr. 175 “Par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem pieminekļiem”. 
Teritorijas apsaimniekošanas režīmu nosaka 16.03.2010. MK noteikumi Nr. 264 “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi ģeoloģiskajam un ģeomorfoloģiskajam dabas 
piemineklim „Dampeļu atsegums” nav izstrādāti, bet dabas aizsardzības plāns tika izstrādāts 
2008.-2018. gadam un pašlaik nav atjaunots. 

Pēdējo gadu laikā tika realizēti tālāk minētie ĪADT apsaimniekošanas pasākumiem un projekti: 

- Ar Teritorijas plānojumu tika izmainīta Būšnieku ezera aizsargjosla, to nosakot līdz ezera 
tauvas joslai un iekļaujot tajā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju “Būšnieku 
ezera krasts”. Būšnieku ezeram ir arī nozīmīga rekreācijas funkcija, kuras nodrošināšanai 
ir uzlabota un pilnveidota infrastruktūra, kas vienlaikus palīdz saglabāt šinī teritorijā 
esošās dabas vērtības. 

- Dabas lieguma “Būšnieku ezera krasts” infrastruktūras sakārtošanai ir izbūvēts veloceliņš, 
kas dod iespēju mērot velomaršrutu visapkārt Būšnieku ezeram. Veloceliņa posmā ir 
uzstādīti informatīvie stendi par dabas liegumu un tajā sastopamo floru un faunu. Tāpat 
ir izveidota 187 m gara gājēju laipa un tās galā skatu platforma putnu vērošanai. 

- Pilsētas robežās ir precizēta Ventas upes aizsargjosla, paredzot, ka Ventas upes 
aizsargjosla sakrīt ar Ventas upes tauvas joslu, iekļaujot tajā aizsargājamo ģeoloģisko un 
ģeomorfoloģisko dabas pieminekli “Dampeļu atsegums”, tādējādi nodrošinot tā 
aizsardzību. Ventas upes aizsargjoslas platuma precizēšana nav ietekmējusi aizsargājamā 
ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dampeļu atsegums” aizsardzības 
statusu un stāvokli. 

 
ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšana Ventspils pilsētas teritorijā ir veikta 2017. un 2018. 
gadā. Nozīmīgākā Ventspils pilsētas teritorijas daļa tika apsekota 2017. gadā, kad tika uzsākts 
projekts Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā jeb “Dabas skaitīšana”, kura ietvaros tika veikta ES nozīmes aizsargājamo 
biotopu inventarizācija visā Latvijas teritorijā. ES nozīmes biotopu apsekošana, kartēšana un 
novērtēšana tika veikta pēc vienotas metodikas (“ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšanas un darbu organizācijas metodika”, apstiprināta VARAM 22.07.2016.). Informācija par 
ES nozīmes biotopu platībām pieejama dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS, kur publicēta 
informācija par biotopu aizņemtajām platībām (telpiski dati), biotopu veidiem un to kvalitātes 
vērtējumu. Kopumā Ventspils pilsētas teritorijā konstatēto ES nozīmes aizsargājamo biotopu 
platība ir 1482.79 ha, kas ietilpst gan īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan atrodas ārpus tām. 
Pavisam pilsētas teritorijā konstatēti 22 dažādi ES nozīmes biotopu veidi. Lielākās platības aizņem 
Mežainas piejūras kāpas (biotopa kods: 2180) un Ezeri ar mieturaļģu augāju (biotopa kods: 3140). 
ES nozīmes aizsargājamo biotopu platības pa biotopu veidiem skat. 3.5.2. tabulā. 
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3.5.2. tabula. ES nozīmes aizsargājamie biotopi Ventspils pilsētas teritorijā 

Nr.p.k. Nosaukums, kods Platība (ha) 

1 Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām, 1210 0.55 

2 Jūras stāvkrasti, 1230 2.99 

3 Embrionālās kāpas, 2110 2.01 

4 Priekškāpas, 2120 18.47 

5 Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, 2130* 28.70 

6 Mežainas piejūras kāpas, 2180 791.01 

7 Mitras starpkāpu ieplakas, 2190 4.53 

8 Ezeri ar mieturaļģu augāju, 3140 332.80 

9 Upju straujteces un dabiski upju posmi, 3260 73.16 

10 Smiltāju zālāji, 6120* 8.27 

11 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, 6210 4.64 

12 Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāj, 6230* 29.45 

13 Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 6270* 15.22 

14 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs, 6410 52.20 

15 Palieņu zālāji, 6450 2.99 

16 Mēreni mitras pļavas, 6510 3.15 

17 Pārejas purvi un slīkšņas, 7140 72.20 

18 Kaļķaini zāļu purvi, 7230 11.99 

19 Veci vai dabiski boreāli meži, 9010* 1.53 

20 Staignāju meži, 9080*  24.88 

21 Purvaini meži, 91D0*  0.60 

22 Aluviāli krastmalu un palieņu meži, 91E0*  1.45 

Pavisam: 1482.79 

Invazīvās un ekspansīvās sugas 

Invazīvo un ekspansīvo sugu izplatība dabas teritorijās, kas jo īpaši novērojama urbānās teritorijās 
vai to tuvumā, rada būtisku apdraudējumu bioloģiskai daudzveidībai. Šīs sugas ir aklimatizējušās 
jaunās teritorijās ārpus sava dabiskā areāla, iekļāvušās jaunajās ekosistēmās un rada draudus šo 
ekosistēmu vietējiem organismiem. Invazīvo sugu ietekme var izpausties gan tieši – vietējo sugu 
izspiešana no ekosistēmām tiešas konkurences ietekmē, gan netieši – var izpausties kā izmaiņas 
ekosistēmas barības tīklā, iznīcinot vai aizstājot vietējos barības vielu avotus. Tāpat invazīvas sugas 
var mainīt abiotisko apstākļu kopumu ekosistēmā, kā arī biotiskos apstākļus, piemēram, sugu 
līdzsvaru, un ietekmēt ekosistēmu stāvokli un toleranci pret citu vides faktoru izmaiņām. 

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenošanā esošā LIFE Integrētā projekta “Natura 2000 aizsargājamo 
teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19 IPE/LV/000010 – LIFE-IP 

LatViaNature) ietvaros ir uzsākts darbs, lai pilnveidotu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu (piem., 
jomu regulējošo normatīvo aktu sistēmas sakārtošana, invazīvo sugu izplatības datu bāzu un 
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monitoringa sistēmas izveide, invazīvo sugu ierobežošanas plānu sagatavošana). Projekta ietvaros 
ir sagatavoti invazīvo sugu noteikšanas informatīvie materiāli un datubāze, kurā tiek apkopota 
informācija par invazīvo augu sugu novērojumiem visā Latvijas teritorijā (informācija pieejama 
https://ozols.gov.lv/kartes/apps/sites/#/invazivo-sugu-parvaldnieks).  

Pašreiz pieejamā informācija par invazīvo sugu izplatību Ventspils pilsētas teritorijā ir nepilnīga. 
Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotā datu sistēma invazīvo sugu izplatības informācijas 
apkopošanai ir nozīmīgs datu avots, kura informācijas papildināšana balstās uz sabiedrības 
zinātnes (citizen science) principiem un paredz plašas sabiedrības iesaisti informācijas 
papildināšanā. Paredzams, ka datu bāzē pieejamā informācija tuvākajos gados tiks papildināta un 
informācija par invazīvo sugu izplatību Ventspils pilsētas teritorijā būs pilnvērtīgi izmantojama 
situācijas novērtējumam. Būtu rekomendējama pašvaldības institūciju aktīva iesaiste informācijas 
papildināšanā par invazīvo sugu izplatību Ventspils pilsētā, izmantojot minētos pieejamos 
resursus datu uzkrāšanai. 
 
Paredzamās tendences 

 
Aspekts Kritērijs Paredzamās tendences 

apraksts 

0 alternatīva 

Bioloģiskā 
daudzveidība 

Zaļo teritoriju īpatsvars no 
pilsētas kopējās teritorijas, %  

Saglabāsies vismaz esošajās 
platībās 

↔ 

Izstrādāti un regulāri atjaunoti 
dabas aizsardzības plāni īpaši 
aizsargājamām dabas 
teritorijām (ĪADT) 

 ←↘ 

Aizsargājamo biotopu platība 
un kvalitāte 

Aizsargājamo biotopu platība 
samazinās apbūves, 
apsaimniekošanas 
nepietiekamības vai citu 
slodžu ietekmē, to kvalitātes 
vērtējums (stāvoklis) 
pasliktinās 

↘ 

Dalība Starptautiskā vides 
izglītības fonda programmās 
Zilais karogs, Zaļā atslēga, 
Ekoskolas 

 ↘ 

Izglītības iestāžu skaits, kas 
saņēmušas ekoskolas statusu 

 ↘ 

Zaļo teritoriju īpatsvars no 
pilsētas kopējās teritorijas, %  

Saglabāsies vismaz esošajās 
platībās 

↔ 

↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

 

https://ozols.gov.lv/kartes/apps/sites/#/invazivo-sugu-parvaldnieks
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3.6. Ūdens kvalitāte un plūdu risks 

Ūdens objektu ekoloģiskā un ķīmiskā kvalitāte 

Aptuveni 12,6% no Ventspils pilsētas teritorijas aizņem dažādi ūdensobjekti (upes, attekas, kanāli, 
meliorācijas grāvji, ezers un dīķi).33 Kā nozīmīgākos var minēt upi Ventu, kas šķērso Ventspils 
pilsētu aptuveni 8 km garumā un Būšnieku ezeru, kura platība ir 3,3 km2. Ventspils pilsēta ietilpst 
Ventas upju baseina teritorijā, kurā atbilstoši Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas 
plānam 2016. - 2021. gadam kopumā identificētas 18 piesārņotas vietas ūdensobjektos, no kurām 
visvairāk ir Ventspils apkārtnē. 

Ventas UBAAP 2022. – 2027. gada projektā, kurš nodots uz sabiedrisko apspriešanu, Ventspils 

teritorijā ietilpst 4 ŪO: 3 upju ŪO un viens ezeru ŪO. 3.6.1. tabulā ir doti divi 2. cikla ekoloģiskās 
kvalitātes novērtējumi. “2. cikls-2015” ir ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitāte, kāda tā tika publicēta 
otrā cikla Ventas UBAP, savukārt “2.cikls-2021” ir ūdensobjektu 2. cikla ekoloģiskās kvalitātes 

novērtējums pēc pārrēķināšanas 2019. gadā. Izmaiņas tika noteiktas starp “2.cikls-2021” un 

“3.cikls-2021”.34 

 
33 Valsts zemes dienesta statistika par zemes sadalījumu zemes lietošanas veidos, www.vzd.gov.lv 
34 VENTAS UPJU BASEINU APGABALA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS UN PLŪDU RISKA PĀRVALDĪBAS PLĀNS 2022. - 
2027. GADAM, LVĢMC, Rīga, 2021. 
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3.6.1. attēls. Virszemes ŪO izvietojums Ventspils pilsētas teritorijā un to ekoloģiskā 
kvalitāte/potenciāls) (pēc Ventspils UBAAP 2022. – 2027. gadam projekta sabiedriskajai 
apspriešanai)
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3.6.1. tabula. Ventspils teritorijā esošo ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes izmaiņas (2015 – 2021) 

ŪO kods 

(skat. 
3.6.1. 

attēls) 

ŪO nosaukums 2.cikls-2015 2.cikls-2021 3.cikls-2021 

E025 Būšnieku ezers Vidēja Laba Laba 

V029SP 
Ventspils ostas 

teritorija 
Vidēja Vidēja Slikta 

V027 Venta_4 Slikta Slikta Vidēja 

Saskaņā ar LVĢMC uzturētajā datu bāzē “2-Ūdens” pieejamo informāciju ikgadējais kopējais notekūdeņu 
paliekošā piesārņojuma apjoms Ventspils pilsētas teritorijā kopš 2013. gada ir samazinājies gandrīz par 
30%. Kā galvenais iemesls tam ir arī notekūdeņu daudzuma samazināšanās. Lielāko daļu paliekošā 
piesārņojuma veido ĶSP, suspendētās vielas un kopējais slāpeklis (skat. 3.6.2. attēlu)35. 
 

 
3.6.2. attēls. Ventspils pilsētas teritorijā paliekošais notekūdeņu piesārņojums virszemes ūdeņos  

2013. – 2019. gadā (tonnas) 

 
35 Valsts statistikas pārskats „2 – Ūdens” https://videscentrs.lvgmc.lv/   
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Pēdējos gados – 2018. un 2019. gadā ir palielinājies vidē novadītais ūdens videi bīstamo vielu un prioritāro 
vielu apjoms. Dati, kas apkopoti 3.6.2. tabulā, gan ir pieejami tikai par vidē novadīto smago metālu 
daudzumu. 

3.6.2. tabula. Virszemes ūdens objektos novadīto ūdens videi bīstamo un prioritāro vielu (smago 
metālu) kopējie apjomi, t/gadā 

Bīstamās un prioritārās vielas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Smagie metāli 0,36 0,28 0,28 0,27 0,31 0,48 0,43 

 

Peldūdeņi 

Ventspilī atrodas trīs oficiālās peldvietas. 2021. gadā Ventspils pludmalei Zilais karogs piešķirts divdesmit 
trešo reizi pēc kārtas.   

Regulāras peldūdeņu analīzes tiek veiktas ne tikai Ventspils Zilā karoga pludmalē, bet arī citās peldvietās 
– Staldzenē un Būšnieku ezera peldvietā. Saskaņā ar Veselības inspekcijas monitoringa datiem peldvietās 
ūdeņu kvalitāte atbilst normatīvu prasībām. Ūdens kvalitāte tiek vērtēta vizuāli un pēc mikrobioloģiskā 
piesārņojuma indikatoriem - Escherichia coli un zarnu enterokoku baktēriju skaita. Ūdens kvalitāte 
Ventspils oficiālajās peldvietās pēc kvalitātes rādītājiem novērtēta kā izcila36. 

Ūdensapgāde un kanalizācija 

Ventspils pilsētā centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz Ventspils pašvaldības 
kapitālsabiedrība PSIA “ŪDEKA”. Ventspilī dzeramais ūdens padevei centralizētajā ūdensapgādes sistēmā 
tiek iegūts no ūdensgūtnes vietas “Ogsils”, kas atrodas Ventspils novadā. No pazemes iegūtais ūdens 
nonāk Ventspils pilsētas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, kur tas tiek attīrīts, izmantojot aerāciju un 
filtrēšanu smilšu filtros.  
 

Ikgadējie statistikas pārskatu “2-Ūdens” kopsavilkumi par ūdens ieguves apjomiem un notekūdeņu 
novadīšanu norāda, ka pēdējo gadu laikā Ventspils pilsētā paceltā ūdens daudzums un attiecīgi arī 
notekūdeņu kopējais apjoms ir samazinājies. Jāpiemin, ka kopš 2013. gada normatīvi neattīrīti notekūdeņi 
vidē nav novadīti.37 (skat. 3.6.3. tabulu). 
 

3.6.3. tabula. Ūdens ieguves apjoms un notekūdeņu novadīšanas apjoms Ventspils pilsētā  2013. – 2019. 
gadā38 

Gads 

Iegūtais 
ūdens 
apjoms 

tūkst. m3
 

Novadīto 
notekūdeņu 
apjomi (normatīvi 
tīri), tūkst. m3

 

Normatīvi 
neattīrīto 
notekūdeņu 
apjomi, tūkst. m3

 

Lietus 
notekūdeņu 
apjomi, 
tūkst. m3

 

Notekūdeņu 
kopējais apjoms, 
tūkst. m3

 

2013 4413 3427 13 632 4072 

2014 4162 3051 0 757 3808 

2015 4284 2976 0 745 3721 

 
36 Veselības inspekcijas tīmekļvietne, www.vi.gov.lv  
37 Valsts statistikas pārskats „2 – Ūdens”, https://videscentrs.lvgmc.lv/  
38 Turpat.  

http://www.vi.gov.lv/
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2016 4230 2989 0 753 3742 

2017 4615 3388 0 997 4385 

2018 3550 2722 0 267 2989 

2019 3063 2554 0 261 2815 

PSIA “ŪDEKA” kopš 2000. gada realizē projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība 
Ventspilī”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un kas tiek īstenots secīgās kārtās, lai mērķtiecīgi uzlabotu 

ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ventspilī. Uz 2020. gada 31. decembri kopējais ūdensvada 
tīklu garums Ventspils pilsētas aglomerācijā bija 185 km, bet sadzīves kanalizācijas tīklu garums – 168 km, 
kopējai apkalpošanas platībai sasniedzot 55 km2. 39 

Atbilstoši Veselības inspekcijas veiktā dzeramā ūdens kvalitātes auditmonitoringa datiem, laika periodā 
no 2013. gada līdz 2019. gadam,  neatbilstības nav konstatētas40. 

Saskaņā ar LVĢMC uzturētajā datu bāzē “2-Ūdens” pieejamo informāciju ūdens zudumi Ventspilī 
ilggadīgajā laika periodā norāda uz zudumu samazināšanos (skat. 3.6.3. attēlu). 41 

 
3.6.3. attēls. Ūdens zudumi Ventspils pilsētā laika periodā no 2013. līdz 2020. gadam (% no kopējā 
iegūtā apjoma)  

PSIA “ŪDEKA” piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, izbūvējusi jaunus ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklus, līdz ar to, paplašinās šo pakalpojumu pieejamība pilsētā, kas palielinājusies no 97,6% 
2013. gadā no kopējā deklarēto iedzīvotāju skaita līdz 98,5%  - 2020.gadā. (skat. 3.6.4. attēlu). 

 

 
39 Pašvaldības SIA “ŪDEKA” tīmekļvietne, http://udeka.lv 
40 Veselības inspekcijas tīmekļvietne, www.vi.gov.lv 
41 Valsts statistikas pārskats „2 – Ūdens”, https://videscentrs.lvgmc.lv/ 
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3.6.4. attēls. Pieslēgto iedzīvotāju skaits PSIA “ŪDEKA” centralizētajiem kanalizācijas tīkliem 2013. – 

2020. gadā42 

Ventspils aglomerācijā attīrītie notekūdeņi no Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Dzintaru ielā 52A, Ventspilī 
(turpmāk – NAI), tiek izvadīti Baltijas jūrā pa kanalizācijas kolektoru (turpmāk- “kolektors”). Kolektora 
kopējais garums ir ~2,3 km, bet daļa šī cauruļvada (apt.1,5 km) ieiet Baltijas jūrā.  

Pēdējo 10 gadu laikā Baltijas jūras akmeņaino piekrasti, kas atrodas uz ziemeļiem no Ventas upes ietekas 
jūrā un ostas, atrodas Ventspils pilsētas administratīvās teritorijā, tuvu pie dabas pieminekļa “Staldzenes 
stāvkrasts”, krasta erozija negatīvi ietekmē infrastruktūras objektus Ventspils pilsētā, tostarp pašvaldības 
PSIA “ŪDEKA” īpašumā esošo kolektoru. Ventspils ziemeļdaļā jūras piekraste ir šaura, oļaina, ar 5-10 m 

augstiem stāvkrastiem. Pēc pilsētas ostas molu izbūves 20. gs. sākumā, uz ziemeļiem no ostas ir 
izveidojušies mežaini stāvkrasti. Stāvkrasti vietām tiek noskaloti, un noskalojumu radītie oļi, grants un 
smilts vētru laikā pakāpeniski ceļo Ventspils virzienā un uzkrājas pludmalē. 

Kopš 2018. gada ir izveidojusies kritiska situācija, kad kolektorā vairākkārtīgi ir notikušas avārijas un 
cauruļvada plīsumi kolektorā, kas ir novērstas veicot remontdarbus, tomēr lai uzlabotu kritisko situāciju, 
nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību un drošību novadot jūrā notekūdeņus, ilgtspējīgai 
ūdenssaimniecības attīstībai kolektora pārbūve jūrā un daļēji arī krasta zonā ir ļoti būtiska un aktuāla.   

SIA “Ūdeka” nodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un saskaņā ar statistikas pārskatu datiem laika 
periodā no 2013. gada līdz 2019. gadam tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte.  
Koncentrācijas norādītas, pārrēķinot SIA “Ūdeka” pārskatos sniegto paliekošo piesārņojumu t/gadā uz 
mg/l pēc kopējā notekūdeņu apjoma (skat. 3.6.4. tabulu). 
 

 
42 PSIA “ŪDEKA” realizēto ES projektu pārskati un CSP 
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3.6.4. tabula. Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte43 

Gads Suspendētās vielas, mg/l BSP5, mg/l ĶSP, mg/l Nkop, mg/l Pkop, mg/l 
Norma <35 <25 <125 <15 <2 

2013 6,15 1,25 36,88 6,31 0,58 

2014 Nav datu 2,08 41,30 6,13 0,56 

2015 3,61 2,17 39,40 6,05 0,53 

2016 4,35 4,61 39,11 6,03 0,17 

2017 6,34 1,75 43,33 6,22 0,26 

2018 4,90 2,10 35,49 5,63 1,03 

2019 3,88 2,40 40,70 5,12 1,14 

Plūdu risks 

Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas 2020. gada 11. martā apstiprināja iespējamo 
plūdu postījumu vietu kartes, kurās iekļauta arī Ventspils pilsēta kā nacionālas nozīmes teritorija. 44 

Saskaņā ar plūdu draudu un plūdu riska kartēm, Ventas UBA nacionālas nozīmes plūdu riska teritoriju 
kopējā applūstošā platība pavasara plūdos ar vidēju varbūtību (1%) ir 64,03 km2. Applūstošo teritoriju 
kopējā platība vējuzplūdos ar vidēju varbūtību (1%) ir 49,55 km2.  

Ventas UBAA novērtētais plūdu riska indekss Ventspils teritorijā pēc 2018. gada datiem ir 1,1 (skat. 3.6.5. 
tabulu). Pēc LVĢMC izstrādātā Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un plūdu riska 
pārvaldības plāna 2022.-2027. gadam sniegtajiem datiem Ventspils pilsētā plūdu riskam pakļauto 
iedzīvotāju skaits pavasara plūdos ir visaugstākais (1 138 cilvēki mazas varbūtības plūdos, attiecīgi sociālā 
riska grupā cilvēku skaits applūstošajā teritorijā ir 728). Savukārt iepriekšējā plānošanas periodā (2016.-
2021. gadam) iedzīvotāju skaits applūstošajās teritorijās ar mazu plūdu riska varbūtību Ventspils pilsētā 
bija 2050-2100 pavasara plūdos, bet 1850-1900 jūras vējuzplūdos, kas norāda uz samazinošu tendenci. 
Paredzams, ka klimata pārmaiņu ietekmē vējuzplūdu un lietusplūdu risks Ventspils pilsētā paaugstināsies, 
bet samazināsies pali. 45 

3.6.5. tabula. Plūdu riska indeksi Ventspils pilsētā 

NNPRT 

Applūstošo iedzīvotāju skaits plūdos 

Iedzīvotājiem Ekonomikai Sociālajām 
grupām 

Videi Kultūras 
mantojumam 

Kopējais 

Ventspils 
pilsēta 0,069 0,049 0,914 0,059 0,0538 1,1 

 
43 Valsts statistikas pārskats „2 – Ūdens”, https://videscentrs.lvgmc.lv/  
44 https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes  
45 VENTAS UPJU BASEINU APGABALA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS UN PLŪDU RISKA PĀRVALDĪBAS PLĀNS 2022. - 2027. GADAM, 

LVĢMC, Rīga, 2021. 

https://videscentrs.lvgmc.lv/
https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes
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Vislielākie ekonomiskie zaudējumi saistīti ar apdraudēto ēku atjaunošanu un ceļu rekonstrukciju. Kopumā 
pavasara plūdos ar mazu varbūtību potenciālie ekonomiskie zaudējumi Ventspils pilsētā var sasniegt 2,7 
milj. EUR. 46 

Ventspils teritorija pēdējo 7 gadu periodā ir pakļauta jūras krasta erozijas riskam. Dabiskas plūdu 
apdraudētas teritorijas ir palieņu teritorijas (upju un ezeru ielejas), kas applūst palu vai plūdu gadījumā, 
un jūras vējuzplūdu apdraudētas teritorijas, kurās stipra vēja laikā jūras ūdeņi ieplūst upju ietekās un 
piejūras ezeros, kā arī teritorijas, kas applūst jūras krastu erozijas dēļ. Spēcīgu lietusgāžu laikā īslaicīgi lokāli 
plūdi bieži ir novērojami arī Ventspilī. Applūšanas cēlonis pilsētu teritorijās ir lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmu trūkums vai lietus ūdens novadīšanas sistēmu projektēto parametru neatbilstība intensīvām 
lietusgāzēm. 47 

Pavasara plūdu laikā applūstošo teritoriju platība ar mazu plūdu riska varbūtību sasniedz 1,86 km2, ar 

vidēju plūdu riska varbūtību 1,14 km2, bet ar lielu – 0,69 km2. Lietus plūdi Plūdu riska pārvaldības plāniem 
2022.–2027. gadam netika modelēti, tādēļ plūdu riska indekss saistībā ar lietus plūdiem Ventspils pilsētas 
teritorijai nav aprēķināts. Plūdu pārvaldības pasākumu prioritātes novērtējumā ir pieņemts visaugstākais 
plūdu riska indekss, ja NNPRT plūdu riska indeksi pavasara plūdos un jūras vējuzplūdos atšķīrās. LVĢMC 
sniegtā karte par pavasara plūdu apdraudētām teritorijām Ventspils pilsētā attēlota 3.6.5. attēlā. 48 

 
46 Turpat. 
47 Turpat. 
48 Turpat. 
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3.6.5. attēls. Pavasara plūdu apdraudētās teritorijas Ventspils pilsētas teritorijā 

Ventspils pilsētas pašvaldība 2020. gada anketā par plūdu risku norādījusi jūras krastu Staldzenē kā 
erozijas ietekmētu teritoriju. Ventspils pilsētā 2017. gadā uzsākta Vidumupītes nogāžu un gultnes 

pārbūve, vairāki posmi stiprināti ar fašīnām un velēnām projekta "Plūdu riska samazināšanas pasākumi 
Ventspils pilsētā" (Nr.5.1.1.0/17/I/002) ietvaros. Ventspils novada pašvaldība norādījusi, ka Jūrkalnes 
pagasta teritorijā jūras stāvkrasts ir pakļauts regulārai krasta erozijai. 2019. gadā projekta ietvaros tika 
īstenoti citi pretplūdu pasākumi: Sarkanmuižas un Brīvības ielas krustojumā tika pārbūvēts lietus ūdens 
kolektors, palielinot tā caurplūdes iespējas. Žāžciemā pie Rūpniecības ielas tika veikta grāvja pārbūve un 
savienošana ar Ventas upi, izbūvējot lietusūdens kolektoru. Pie Ventspils lidostas tika pārbūvēts grāvis 
vairāk nekā kilometra garumā, kā rezultātā lietusūdens tiek novadīts īsākā ceļā uz Ventas upi. Vidumupītes 
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posmā no Ventas upes līdz Brīvības ielai un no Brīvības ielas līdz Kuldīgas ielai tika veikti gultnes tīrīšanas 
darbi un nostiprināti krasti ar fašīnām un velēnām, tādējādi samazinot arī krasta erozijas risku.49 

Īstenoto pasākumu rezultātā Ventspils pilsētā tiek samazināts lietus plūdu risks un iespējamie zaudējumi. 
Turpinot plūdu riska samazināšanas pasākumu īstenošanu līdz 2027. gadam, Ventspils teritorijā plānots 
samazināt lietus plūdu izraisīto apdraudējumu 616 iedzīvotājiem aptuveni 200 hektāru platībā. 

Paredzamās tendences 

Aspekts Kritērijs Paredzamās tendences 
apraksts 

0 alternatīva 

Ūdens kvalitāte Ūdens objektu skaits, kuriem 
tiek uzlabota ekoloģiskā 
kvalitāte 

Īstenojot paredzētos 
pasākumus, uzlabosies 
ūdensobjektu ekoloģiskā 
kvalitāte. 

←↗ 

Centralizētajai kanalizācijai 
pieslēgto iedzīvotāju skaits 

Palielināsies pieslēgumu 
skaits Ventspils pilsētas 
centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai. 

↗ 

Dzeramā ūdens kvalitāte Dzeramā ūdens kvalitātes 
neatbilstības netiek 
konstatētas. 

↔ 

Notekūdeņu attīrīšanas 
efektivitāte  

Tiek nodrošināta atbilstoša 
notekūdeņu attīrīšanas 
efektivitāte. 

↔ 

Plūdu risks Plūdu apdraudēto iedzīvotāju 
skaits  

Plūdu riskam pakļauto 
iedzīvotāju skaits 
pakāpeniski samazinās. 

↗ 

↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

 

3.7. Augsne un piesārņojums 

LVĢMC uztur piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru.50 Datubāzē ir pieejama informācija par 3 
vietu kategorijām: 

• nav piesārņota vieta (apzināta vai pilnībā attīrīta vieta), 
• potenciāli piesārņota vieta, 
• piesārņota vieta. 

 
49 Turpat. 
50 LVĢMC piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, https://videscentrs.lvgmc.lv/  

https://videscentrs.lvgmc.lv/
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Ventspils pilsētā ir veikta praktiski visu lielāko rūpniecisko uzņēmumu grunts un gruntsūdeņu 
piesārņojuma izpēte, kuras gaitā ir apzināti galvenie piesārņojuma areāli pilsētas teritorijā. Šī informācija 
ir iekļauta Latvijas vienotā piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.  

Piesārņotās vietas veido bijušās PSRS armijas teritorijas, kolhozu darbnīcas, pesticīdu un minerālmēslu 
noliktavas, sadzīves atkritumu izgāztuves, degvielas uzpildes stacijas u.c., Piesārņojums ar naftas 
produktiem ir viens no visvairāk izplatītajiem, uzsverot, ka naftas produkti ir arī viena no visbīstamākajām 
piesārņotāju grupām. To galvenie piesārņojuma avoti ir DUS, ostu termināļi, bijušie un esošie militārie 
objekti, vecas rūpnieciskas teritorijas utt. Ņemot vērā, ka Ventspilī ir ostu teritorija, novērojams lielāks 
naftas produktu un to ražošanas blakusproduktu piesārņojums. Ventspilī piesārņotie gruntsūdeņi tieši 
ietekmē Baltijas jūru un Ventu. 

Ūdensobjektā V029SP Ventspils ostas teritorija kā būtiskas piesārņotās vietas novērtēti 3 ķīmiskās un 
naftas rūpniecības objekti, 2 dzelzceļa objekti, 2 noliktavu teritorijas, 1 piestātne/pārkraušanas teritorija, 
1 katlu māja, 1 NAI teritorija, 7 DUS/GUS. Būtisks PPPV izvietojums un skaits, grunts un gruntsūdeņu 
piesārņojums ar naftas produktiem, mazutu, dažviet konstatēts peldošs naftas produktu slānis. Iespējama 

piesārņojuma ieskalošanās Ventas upē. Dažos no objektiem veikti sanācijas darbi, bet nepieciešams 
turpmāks monitorings kvalitātes kontrolei. 51 

Saskaņā ar iepriekš minēto reģistru Ventspils pilsētā ir izdalītas 23 piesārņotas vietas (2011. gadā – 24), 41 

potenciāli piesārņota vieta (2011. gadā – 43) un 16 vietas,52,53 kuras atbilst kategorijai “nav piesārņota 
vieta”. 3.7.1. attēlā norādītas Ventspils teritorijā reģistrēto piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
izplatība.54 

Publiski dati par kopējo piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu platību Ventspilī ir pieejami tikai par 
2016. gadu, kad tā sastādīja 494,898 ha jeb 38% no kopējās Latvijas piesārņoto vietu platības.55 

 
51 VENTAS UPJU BASEINU APGABALA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS UN PLŪDU RISKA PĀRVALDĪBAS PLĀNS 2022. - 2027. GADAM, 

LVĢMC, Rīga, 2021. 
52 Vides pārskats Ventspils pilsētas attīstības virzieniem līdz 2020. gadam un aktualizētai Ventspils pilsētas attīstības 
programmai 2007. – 2013. gadam, SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, 2011. 
53 LVĢMC piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, https://videscentrs.lvgmc.lv . No reģistra 10.06.2021. 
54 turpat 
55 6. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas | Reģionālās attīstības indikatoru modulis (raim.gov.lv) 

https://videscentrs.lvgmc.lv/
https://raim.gov.lv/lv/node/187
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3.7.1. attēls. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas Ventspilī56 

 
56 LVĢMC piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, https://videscentrs.lvgmc.lv/ 
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2014. gadā Ventspils brīvostā tika pabeigta ar naftas produktiem piesārņotā 1. muliņa demontāža.  Naftas 
muliņa demontāža palīdzēja atrisināt divus jautājumus – likvidēt nopietnu ostas akvatorijas piesārņojuma 
ar naftas produktiem avotu un nodrošināt iespēju vienlaikus pietauvoties diviem kuģiem pie ogļu 
termināļa. Projekta gaitā kopumā tika attīrīts nedaudz vairāk par 32 000 m3 ar naftas produktiem 
piesārņotas grunts, pielietojot Latvijā speciāli šīm projektam izstrādātu mikrobioloģijas tehnoloģiju šāda 
veida piesārņojumu attīrīšanai. Tā ir Latvijā līdz šim lielākā apjoma ar naftas produktiem piesārņotas grunts 
attīrīšana.57 

Ventspils novada rekultivētās izgāztuves “Platene” teritorijā atkritumu deponēšanas laukuma tiešā 
tuvumā vēl joprojām ir piesārņoti gruntsūdeņi un grunts (paaugstinātas Nkop, Cl- , ĶSP un EVS vērtības), 
tomēr pēc monitoringa datiem piesārņojuma līmenis pēdējos gados ir stabilizējies un paredzams, ka notiks 
pakāpeniska piesārņojuma samazināšanās. 58 

Paredzamās tendences 

Aspekts Kritērijs Paredzamās tendences 
apraksts 

0 alternatīva 

Augsne un 

piesārņojums 

Piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu skaits 

Neplānojot mērķētus 
pasākumus, piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu 
skaits nesamazināsies 

↔ 

↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

 

3.8. Kultūrvēsturiskās vērtības 

Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauti vairāk nekā 7370 pieminekļi, kas iedalīti 
sekojošās grupās: arheoloģija, arhitektūra, pilsētbūvniecības, vēsturiska notikumu vieta, kā arī industriālie, 
mākslas un vēstures pieminekļi. No tiem Ventspils pilsētas administratīvajās robežās atrodas 53 kustamie 
un nekustamie kultūras pieminekļi (informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības 
apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama).59 

Visvairāk Ventspilī ir mākslas un arhitektūras pieminekļi. Mākslas pieminekļi iekļauj tēlotājas, dekoratīvās 
un lietišķās mākslas darbus un mākslas amatniecības izstrādājumus, kas raksturo vēsturisko stilu periodus 
un latviešu nacionālo mākslu, bet arhitektūras pieminekļi ir vēsturiskas dzīvojamās ēkas, baznīcas, mācību 
iestādes u.c. celtnes. 

 
57 Ventspils pilsētas tīmekļvietne, www.ventspils.lv 
58 VENTAS UPJU BASEINU APGABALA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS UN PLŪDU RISKA PĀRVALDĪBAS PLĀNS 2022. - 2027. GADAM, 
LVĢMC, Rīga, 2021. 
59 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes uzturētā datu bāze is.mantojums.lv  

https://is.mantojums.lv/
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Arheoloģijas pieminekļi iekļauj senās dzīves vietas. Ventspilī ir divi arheoloģiskie pieminekļi – Ventspils 

viduslaiku pils un senkapi Kuldīgas ielā. 

Degradētās teritorijas 

Eiropas Komisijas projekta CABERNET60 (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration 
Network) projekta materiālos degradētas teritorijas jēdziens ir skaidrots kā vieta (zeme, būves, 
nekustamais īpašums), kas iepriekš tikusi izmantota vai apbūvēta, bet pašlaik ir pamesta vai tiek nepilnīgi 
izmantota. Tā var būt pamesta, nolaista vai piesārņota vieta. Šī vieta var būt arī daļēji apdzīvota vai citādi 
izmantota. Degradētās teritorijas var radīt negatīvu vizuālu ietekmi uz ainavu ar (potenciālu) 
kultūrvēsturisko vērtību. 

Saskaņā ar Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pārskatu par īstenošanu 2019. 
gadā Ventspils pilsētas teritorijā 2015. gadā bija vairākas degradētas teritorijas, t. sk. stratēģiski svarīgās 
vietās, kuru kopējā platība sasniedza 716 ha, taču 2017. gadā tā bija jau ~734 ha. Dati precizēti atbilstoši 
APN Teritoriālplānošanas un zemes ierīcības dienesta mutiski sniegtajai informācijai 07.09.2020.61 

Lai veicinātu sabiedrisko funkciju un apdzīvotības veidošanos Vecpilsētā, 2019. gadā ERAF līdzfinansētā 
projekta Nr.5.6.2.0/18/I/006 ietvaros uzsākta ēku Pils ielā 45 un Pils ielā 47 pārbūve un teritorijas 
labiekārtojums. Projekta īstenošanas sagaidāmie rezultāti un ieguvumi ir degradētās teritorijas 
atjaunošana 1 527 m2 platībā, pilsētas vēsturiskās apbūves teritorijā Pils ielā, Ventspilī, jaunizveidotās 
darbavietas, nefinanšu investīcijas komercdarbības infrastruktūrā, daudzfunkcionālu biroju telpu 
izveide.62 

2019. gadā tika arī pabeigts projekts “Degradētas teritorijas atjaunošana Pārventas industriālajā zonā 
Ventspilī”, Nr. 5.6.2.0/18/I/004. Projekta rezultātā tika izbūvēti divi publiski auto stāvlaukumi papildus 133 
automašīnām atjaunojamā degradētā teritorijā Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. 63 

Lai veicinātu vidi degradējošo ēku un būvju sakārtošanu, ir paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis 
sabiedrisko drošību apdraudošām un vidi degradējošām ēkām un būvēm līdz 3%.64 

Paredzamās tendences 

Aspekts Kritērijs Paredzamās tendences 
apraksts 

0 alternatīva 

Kultūrvēsturiskās 
vērtības 

Degradēto teritoriju platība, 
ha 

Pamatojoties uz iepriekšējā 
plānošanas perioda ietvaros 
analizētajām tendencēm, var 
pieņemt, ka, neīstenojot 
papildu pasākumus, 

←↘ 

 
60 CABERNET – Eiropas Komisijas projekts 2001. – 2004. gadam, kurā darbojas ekspertu tīkls, lai veicinātu pilsētu ilgtspējīgu 

attīstību. Projekta mērķis – veicināt teritoriju revitalizāciju ilgtspējīgas attīstības kontekstā. 
61 Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam pārskats par īstenošanu 2019. gadā, Ventspils pilsētas pašvaldība 
62 Turpat. 
63 Turpat. 
64 Pārmaiņas Ventspilī, Ventspils domes atskaite (2017. gada jūnijs – 2021. gada maijs), pieejams: 
https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/pasvaldibas_atskaite_par_paveikto/ 

https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/pasvaldibas_atskaite_par_paveikto/
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degradēto teritoriju platībām 
ir pieaugoša tendence. 

Atjaunoto kultūrvēsturisko 
pieminekļu skaits/kopējais 
kultūrvēsturisko pieminekļu 
skaits 

Trūkst datu, kas ļautu 
novērtēt pašreizējo 
kultūrvēsturisko pieminekļu 
stāvokli un tendences, līdz ar 
to tiek pieņemts, ka stāvoklis 
nemainīsies. 

↔ 

↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

 

4. Plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums 

4.1. Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību  

Rīcības virzieni aptver vidēja termiņa prioritāti – prasmes. 

 

PRASMES – Latvijas un Ventspils nākotnes redzējuma pamatā ir cilvēku prasmes, jo globālo attīstības 
tendenču ietekmē ikviena nozare piedzīvo arvien straujākas izmaiņas saistībā ar digitalizāciju, 
pielāgošanos klimata pārmaiņām u.c. tendencēm. Šādos apstākļos ir ļoti būtiski ikvienam iedzīvotājam 
un uzņēmumam realizēt inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas. To, pirmkārt, ir iespējams 
nodrošināt ar augstas kvalitātes un daudzveidīgām izglītības un prasmju iegūšanas iespējām, kas rosina 
apziņu, ka mērķu sasniegšanai piemērotākā izvēle ir palikšana vai pārcelšanās uz Ventspili, nevis citu 
vietu. Jebkurām izglītojošajām aktivitātēm ir jābūt vērstām uz iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes un 
produktivitātes paaugstināšanu nodarbinātības vai savas uzņēmējdarbības formā, lai tie spētu gūt 
ienākumus, kas tālāk nepieciešami dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Šī prioritāte ir ļoti aktuāla gan 
jauniešiem, kuri mūsdienās ir informēti par plašo iespēju loku, kas pieejams visā pasaulē, gan vecāka 
gada gājuma iedzīvotājiem, kam jāpielāgojas notiekošajai ekonomikas nozaru transformācijai. 
 

 

Rīcības virzienu un rezultatīvo rādītāju stratēģiskais vērtējums: 

Rīcības virzieni nav tieši vērsti uz slodžu vai vides stāvokļa izmaiņām, līdz ar to pasākumu īstenošana var 
tikai netieši ietekmēt vides kvalitāti. Šādā kontekstā lielākā uzmanība pievēršama plānotajai tālākai 
pilsētas industrializācijai, uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma infrastruktūras paplašināšanai. Visu 
norādīto pasākumu īstenošana iespējama, veicot atbilstošu plānoto darbību vides novērtējumu un, 
nepieciešamības gadījumā, plānojot rīcības ietekmes mazināšanai. Starp rezultatīvajiem rādītājiem 

attīstības programmā nav ietverti indikatori, kas vienlaikus ar ekonomisko attīstību ļautu sekot līdzi tās 
radītajai ietekmei uz vidi, tāpēc šiem mērķiem rekomendējam izmantot vides pārskatā analizētos 
indikatorus. Kā rādītājs, kas plašākā kontekstā saistīts ar labu vides kvalitāti, minams iekštelpu gaisa 
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kvalitātes rādītājs (P2), kas paredz CO2 koncentrācijas un vidēji svērtās gaisa temperatūras telpās 
uzraudzību. 

Plānojot zinātnes un pētniecības attīstību, ieteicams integrēt materiālu aprites loku noslēgšanas un 
atkritumu rašanās novēršanas mērķus inovācijas politikā un veicināt ekoinovāciju attīstību, ieviešanu un 
pielietojumu, kā arī īstenot pasākumus, kas vērsti uz sinerģiju starp ražošanas, ekoinovāciju un atkritumu 
rašanās novēršanas jomas pasākumiem atbilstoši Rīcības plānam pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–
2027. gadam. 

Ar šādu attīstības programmā ietverto pasākumu īstenošanu saistītas iespējamas pozitīvas vai negatīvas 
ietekmes nav konstatētas: 

4.1.1. Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās, augstākās un mūžizglītības piedāvājums, zinātnes 
un pētniecības attīstība 

Starp pasākumiem ietverti projekti, kas paredz gan Ventspils Augstskolas, gan profesionālās izglītības 
iestāžu infrastruktūras pilnveidošanu. Šo projektu īstenošanā rekomendējams ņemt vērā 
energoefektivitātes prasības (skat. Risinājumus ietekmes mazināšanai). 

4.1.3. Izglītības, zinātnes, pētniecības un biznesa sadarbība, zinātņu ietilpīgu uzņēmumu attīstība 

4.1.8. Ātri, moderni sakari un IKT un viedo tehnoloģiju darbībai nepieciešamā infrastruktūra 

 

Tālāk sniegts vērtējums par tiem pasākumiem, kuriem iespējama ietekme uz kādu no SIVN ietvaros 
aplūkojamajiem aspektiem vai identificēti risinājumi ietekmes mazināšanai: 

4.1.2. Mūsdienīga un pietiekama pirmsskolas, vispārējā un interešu izglītība 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Visi aspekti: Uz jaunākajām zinātniskajām atziņām un politikas mērķiem balstīta vides izglītība ir 
būtisks instruments sabiedrības uzvedības maiņā, kas var atstāt netiešu pozitīvu ietekmi uz visiem 
skartajiem vides aspektiem. 

 

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Nav konstatētas 

 

4.1.4. Ventspils brīvostas stiprināšana un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu attīstība  

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Augsne un piesārņojums: rīcības virziens ietver arī pasākumu, kas paredz Ventspils brīvostas 
hidrotehnisko būvju pārbūvi un atjaunošanu, un lai arī nav tieši vērsts uz piesārņojuma 
samazināšanu, potenciāli var labvēlīgi ietekmēt stāvokli, ja plānotie būvdarbi aptvers piesārņotas 
vai potenciāli piesārņotas teritorijas.  
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• Klimata pārmaiņas: rīcības plānā iekļautie pasākumi alternatīvo degvielu pieejamībai un 
elektrotīklu pieslēguma pie piestātnēm nodrošināšanai kopumā var radīt pozitīvu ietekmi, 
samazinot SEG emisijas. Tomēr rīcības plāna detalizācijas pakāpe neļauj novērtēt, cik būtiska ir 
sagaidāmā ietekme.  
 

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Dažādi vērtētie aspekti: Rīcības plāns paredz nodrošināt atbilstošu infrastruktūru 
uzņēmējdarbības veicināšanai Ventspils ostas teritorijā, t.sk. rūpniecības ēku būvniecību, līdz ar 
ko paredzama jaunu piesārņojošu darbību uzsākšana Ventspils ostas teritorijā. Savukārt investīciju 
plānā ietverti projekti, kas vērsti uz jaunu pievadceļu attīstību industriālām zonām un publiskai 
lietošanai. Iespējamās ietekmes mazināšanai uz visiem vērtētajiem aspektiem jānodrošina 
atbilstošu vides novērtējuma procedūru piemērošana (skat. Risinājumus ietekmes mazināšanai).  

4.1.5. IKT nozares attīstība 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte, troksnis: IKT risinājumu ieviešanas veicināšana pašvaldības un 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā samazina iedzīvotājiem nepieciešamību pārvietoties un 
izmantot sabiedrisko vai privāto transportu, kas labvēlīgi ietekmē visus trīs norādītos vides 
aspektus. 

 

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Nav konstatētas 

 

4.1.6. Uzņēmējdarbības attīstība pilsētā 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte, troksnis: investīciju plānā ietverti vairāki projekti digitālās 
transformācijas veicināšanai, t.sk. uzlabojot gan tehnoloģijas, gan digitālās prasmes. Šādu 
projektu īstenošana samazina iedzīvotājiem nepieciešamību pārvietoties un izmantot sabiedrisko 
vai privāto transportu, kas labvēlīgi ietekmē visus trīs norādītos vides aspektus. 
 

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Nav konstatētas 

 

Investīciju plāns paredz uzņēmējdarbībai nepieciešamo ražošanas ēku un saistītās infrastruktūras 
būvniecību. Šo projektu īstenošanā rekomendējams ņemt vērā energoefektivitātes prasības (skat. 
Risinājumus ietekmes mazināšanai). 
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4.1.7. Tūrisma attīstība 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Bioloģiskā daudzveidība: Rīcības plāns paredz pasākumu realizāciju dabas tūrisma un 
ūdenstūrisma piedāvājuma paplašināšanai un uzlabošanai. Tāpat investīciju plānā identificēti 
vairāki projekti, kuros tiek paredzēta tūrisma infrastruktūras attīstības dabas mantojuma plašākai 
izmantošanai. Vienlaikus investīciju projekti identificē tūrisma un aktīvās atpūtas objektu 
infrastruktūras uzlabošanu ar mērķi nodrošināt dabas vērtību saglabāšanu, piemēram, piekrastes 
ekosistēmās. Dabas vides izmantošanas infrastruktūras paplašināšana un uzlabošana, no vienas 
puses var palielināt slodzi uz dabas vērtībām un bioloģisko daudzveidību, bet no otras puses, 
pārdomāta un ilgtspējīga infrastruktūras attīstība samazina rekreācijas negatīvo slodzi uz 
ekosistēmām, piemēram, ūdenstilpju eitrofikāciju un ekoloģiskās kvalitātes pasliktināšanos. 

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Bioloģiskā daudzveidība: Attīstot tūrisma infrastruktūru iespējam aizsargājamu dabas vērtību, 
piemēram, biotopu platību, iznīcināšana vai to stāvokļa pasliktināšana, ja tūrisma un rekreācijas 
infrastruktūras plānošanas procesā netiek izmantota aktuāla informācija par biotopu platībām un 
īpaši aizsargājamo sugu atradnēm (sugas, kas iekļautas Ministru kabineta 2000. gada 14. 
novembra noteikumu Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo 
īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” pielikumos). Lai mazinātu šādu potenciālu negatīvu ietekmi, 
paredzētās darbības ietekmes novērtējumam uz Natura 2000 teritorijām, citām ĪADT, kā arī dabas 
vērtībām ārpus ĪADT (piem., īpaši aizsargājamo sugu atradnēm), nepieciešams izmantot aktuālu 
informāciju, kas pieejama DDPS OZOLS, kā arī plānošanas procesā piesaistīt sertificētus sugu un 
biotopu jomas ekspertus. Tāpat jāņem vērā, ka, atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likumam 

(Saeimā pieņemts 2000. gada 16. martā), ir aizliegta īpaši aizsargājamo sugu augu visās to 
attīstības stadijās lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā arī dzīvotņu postīšana. Gadījumos, ja 
tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstības ietvaros ir nepieciešama īpaši aizsargājamo sugu 
indivīdu iegūšana vai to dzīvotņu postīšana, kam nav pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē 
attiecīgo populāciju labvēlīgai aizsardzībai to dabiskajā izplatības areālā, atbilstoši Sugu un 

biotopu aizsardzības likuma nosacījumiem, ir nepieciešams saņemt attiecīgu Dabas aizsardzības 
pārvaldes atļauju. 

 

Ietekmes vērtējums 

Aspekts Kritērijs 0. alternatīva AP īstenošana 

Klimata pārmaiņas Atjaunojamie energoresursi (AER) no kopējā 
CSS kurināmā apjoma 

↔ 0 

Kopējās SEG emisijas, CO2 ekvivalentos ↔ 0 

Zaļo teritoriju īpatsvars, % ↔ 0 

Pilsētvides labiekārtojumi, kas risina pilsētas 
pielāgošanos klimata pārmaiņām  

↔ 0 

Īstenoti pašvaldības pilotprojekti aprites 
ekonomikas jomā atbilstoši Rīcības plānā 

←↗ 

 

0 
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Atkritumu 
apsaimniekošana un 
aprites ekonomika 

pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027. 
gadam noteiktajiem rīcības virzieniem un 

pasākumiem  

Zaļā publiskā iepirkuma (ietverot aprites 
ekonomikas principus) izmantošanas 
īpatsvars pašvaldības iepirkumos (% no 
visiem iepirkumiem). 

←↗ 0 

Radīto sadzīves atkritumu apjoms uz vienu 
iedzīvotāju, kg 

↘ 0 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvars 
kopējā savākto nešķiroto atkritumu apjomā, 

% 

←↗ 0 

Dalīti savākto tekstilmateriāla atkritumu 
daudzums, tonnas 

←↗ 0 

Pārstrādātais un reģenerētais atkritumu 
apjoms attiecībā pret attiecīgajā gadā radīto 
atkritumu daudzumu, % 

↗ 0 

Apglabāto atkritumu īpatsvars no kopējā 
savāktā apjoma, % 

↗ 

 

0 

Rūpnieciskā 
piesārņojuma emisiju 
samazināšana  

Rūpniecisko piesārņojuma avotu slāpekļa 
oksīdu emisijas, t/gadā 

←↗ 0 

Rūpniecisko piesārņojuma avotu daļiņu 
PM10 emisijas, t/gadā 

←↗ 0 

Rūpniecisko piesārņojuma avotu GOS 

emisijas, t/gadā 

←↗ 0 

Labas gaisa kvalitātes 
nodrošināšana 

Slāpekļa dioksīda (NOx) gada vidējā 
koncentrācija, µg/m³ 

←↘ 0 

Daļiņu PM2,5 gada vidējā koncentrācija, 
µg/m³ 

←↘ 0 

Vides troksnis Datu pieejamība par vides trokšņa 
piesārņojuma līmeni Ventspils pilsētā 

↔ 0 

Iedzīvotāju sūdzību skaits par vides troksni ↔ 0 

Nozīmīga transporta trokšņa traucējumam 
pakļauto personu skaits 

←↘ 0 

Bioloģiskā 
daudzveidība un 
ainavas 

Zaļo teritoriju īpatsvars no pilsētas kopējās 
teritorijas, %  

↔ 0 

Izstrādāti un regulāri atjaunoti dabas 
aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām (ĪADT) 

←↘ 0 

Aizsargājamo biotopu platība un kvalitāte ↘ 0 

Dalība Starptautiskā vides izglītības fonda 
programmās Zilais karogs, Zaļā atslēga, 
Ekoskolas 

↘ 0 

Izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas 
ekoskolas statusu 

↘ 0 

Zaļo teritoriju īpatsvars no pilsētas kopējās 
teritorijas, %  

↔ 0 

Ūdens kvalitāte Ūdens objektu skaits, kuriem tiek uzlabota 
ekoloģiskā kvalitāte 

←↗ 0 
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Centralizētajai kanalizācijai pieslēgto 
iedzīvotāju skaits 

↗ 0 

Dzeramā ūdens kvalitāte ↔ 0 

Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte  ↔ 0 

Plūdu risks Plūdu apdraudēto iedzīvotāju skaits  ↗ 0 

Augsne un 

piesārņojums 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 

skaits 

↔ 0 

Kultūrvēsturiskās 
vērtības 

Degradēto teritoriju platība, ha ←↘ 0 

Atjaunoto kultūrvēsturisko pieminekļu 
skaits/kopējais kultūrvēsturisko pieminekļu 
skaits 

↔ 0 

↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

++ Nozīmīga pozitīva ietekme 

+ Vērā ņemama pozitīva ietekme 

0 Ietekmes nav/ tā nav būtiska, vai ietekme nav zināma 

- Vērā ņemama negatīva ietekme 

-- Nozīmīga negatīva ietekme 

 

Ieteikumi ietekmes mazināšanai 

Nr. Ieteikumi ietekmes 
mazināšanai 

Skaidrojums Vai risinājums 
iestrādāts AP? 

1.  Energoefektivitātes prasību 
izvirzīšana būvēm 

Veicot jaunu ēku būvniecību un esošo ēku 
pārbūvi, jāizvirza energoefektivitātes 
prasības (nodrošinot atbilstību vismaz 
minimālajam energoefektivitātes līmenim). 

Jāņem vērā 
īstenošanas gaitā 

2.  Jaunu piesārņojošu darbību 
uzsākšana un jaunu pievadceļu 
attīstība 

Pirms jaunu piesārņojošu darbību uzsākšanas 
un pievadceļu izbūves jāveic atbilstošs 
ietekmes vērtējums ietekmes uz vidi 
novērtējuma vai piesārņojošās darbības 
atļaujas izsniegšanas procedūras ietvaros. 

Jāņem vērā 
īstenošanas gaitā 

3.  Aktuālas aizsargājamo sugu un 
biotopu informācijas 
izmantošana, ekspertu 
piesaiste teritoriju attīstības 
plānošanas laikā. 

Veicot teritoriju attīstības plānošanu 
nepieciešams identificēt platības, kurās 
konstatēti aizsargājami biotopi vai sugu 
atradnes. Plānošanas ietvaros identificējami 
risinājumi, kas novērš vai samazina 
iespējamo negatīvo ietekmi uz dabas 
vērtībām. 

Jāņem vērā 
īstenošanas gaitā 

4.  Īpaši aizsargājamo sugu 
indivīdu iegūšana vai dzīvotņu 
postīšana pieļaujama tikai 
Sugu un biotopu aizsardzības 
likuma noteiktajos gadījumos 
un kārtībā. 

Gadījumos, ja tūrisma un rekreācijas 
infrastruktūras attīstības ietvaros ir pamatota 
nepieciešamība iznīcināt vai bojāt īpaši 
aizsargājamu sugu dzīvotnes, nepieciešams 
nodrošināt atbilstošu izvērtējumu un saņemt 
atbilstošu atļauju no atbildīgās institūcijas. 

Jāņem vērā 
īstenošanas gaitā 

 

4.2. Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību, un jūtas piederīgi 
Rīcības virzieni aptver vidēja termiņa prioritāti – līdzdarbība. 
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LĪDZDARBĪBA – rīkojot dažādus pasākumus, sapulces, konkursus iedzīvotājiem, Ventspils pašvaldība 
regulāri saskaras ar iedzīvotāju pasivitāti – šādām iespējām parasti atsaucas ierobežots cilvēku loks, bet 
pārējie iedzīvotāji ir grūti sasniedzami. Iedzīvotāju aktivizēšana ir ilgtermiņa process, kurā viens no 
būtiskiem priekšnoteikumiem ir nostiprināt uzticēšanos starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Savukārt 
uzticēšanās, kā arī piederības sajūta, ir būtiski apstākļi, kas ietekmē pasīvās iedzīvotāju daļas vēlēšanos 
dzīvot konkrētā pašvaldībā, kā arī veicina uz dzīvi pārcēlušos iedzīvotāju palikšanu. Situācijā, kur pat 
salīdzinoši augstus ieņēmumus gūstošs iedzīvotājs nejūtas pietiekoši piederīgs vietai, kur tas uzturas 

ikdienā, viņam ir vieglāk pieņemt lēmumu pārcelties uz dzīvi citā vietā. Ikviena iedzīvotāja vajadzība ir 
sajust savu lomu pašvaldības un vietējās sabiedrības dzīvē, tāpēc nepieciešams nodrošināt kvalitatīvus 
pašvaldības pakalpojumus, ko viņi saņem apmaiņā pret samaksātajiem nodokļiem, kā arī jānodrošina 
iespēja brīvi izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus. Līdzdarbību un piederības sajūtu veido arī 
iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedriskajās, kultūras un sporta aktivitātēs – jo plašākas iespējas darboties 

kopā ar pašvaldību un citiem iedzīvotajiem un vairāk priekšlikumi materializējas dzīvē, jo vairāk katrs 
iedzīvotājs izjūt sevi kā daļu no esošās sabiedriskās dzīves un mazinās iespēja, ka tas pieņems lēmumu 
pārcelties uz dzīvi citur. Šī prioritāte ir īpaša ar to, ka ar salīdzinoši maziem ieguldījumiem spēj 
nodrošināt augstu atdevi – vien dažu iedzīvotāju ideju realizācija var ievērojami veicināt viņu piederību 
pašvaldībai un sabiedrībai. 
 

 

Rīcības virzienu un rezultatīvo rādītāju stratēģiskais vērtējums: 

Arī šajā prioritātē ietvertie rīcības virzieni nav tieši vērsti uz vides slodžu vai stāvokļa izmaiņām, bet kā jau 
norādīts attīstības programmā – tas paver iespēju nodrošināt kompaktāku, zaļāku, inovatīvāku un 
mūsdienīgāku pārvaldi un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kārtību. Galvenais uzsvars no stratēģiskā 
ietekmes uz vidi vērtējuma viedokļa ir vērsts uz e-pārvaldes rīku un pakalpojumu attīstīšanu (L-1), kā arī 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu (L-5). Rīcības virziena rezultatīvie rādītāji neaptver vides 
indikatorus, tāpēc uzraudzības mērķiem rekomendējam izmantot atbilstošos vides pārskatā ietvertos 
rādītājus. 

Ar šādu pasākumu īstenošanu saistītas iespējamas pozitīvas vai negatīvas ietekmes nav konstatētas: 

4.2.2. Iedzīvotāju grupu, īpaši jaunatnes pašiniciatīvas atbalsts 

4.2.3. Iedzīvotāju emigrācijas mazināšana un ārvalstnieku/ remigrantu integrācija 

4.2.4. Jaunu risinājumu ieviešana jauniešu noturēšanai un piesaistei 
 

Tālāk sniegts vērtējums par tiem pasākumiem, kuriem iespējama ietekme uz kādu no SIVN ietvaros 
aplūkojamajiem aspektiem vai identificēti risinājumi ietekmes mazināšanai: 

4.2.1. Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 
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• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte un vides troksnis: rīcības virziens ietver vairākus uzdevumus, 
kas vērsti uz e-pārvaldes rīku un e-pakalpojumu attīstību, kā arī sabiedrības izglītošanu šajās 
jomās. Uzdevumu īstenošanas rezultātā sagaidāms, ka palielināsies gan esošo e-pakalpojumu 
izmantošanas intensitāte, gan arī būs pieejami jauni e-pakalpojumi, tādējādi mazinot 
nepieciešamību pēc fiziska apmeklējuma un ar to saistītā transporta izmantošanas. Transporta 

izmantošanas samazināšana samazina SEG, gaisa piesārņojošo vielu un trokšņa emisijas. 
• Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika: pozitīvi vērtējama plānotā e-pakalpojumu 

ieviešana un plašāka izmantošana, kas veicinās papīra atkritumu apjoma samazināšanu. Īstenojot 
pasākumus, kas saistīti ar nepieciešamo infrastruktūru un aprīkojumu IKT risinājumu ieviešanai, 
ieteicams izmantot zaļo publisko iepirkumu ar aprites ekonomikas principu ievērošanu. 

 

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Nav konstatētas. 

Komentāri un rekomendācijas: 

• Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika: plānošanas dokumentā tika rekomendēts 
iekļaut pasākumus, kas vērsti uz aprites ekonomikas principu ieviešanu publiskajā pārvaldē 
saskaņā ar Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027. gadam (skat. sadaļu 
“Risinājumi ietekmes mazināšanai”). Rekomendācijas tika ņemtas vērā, un daļa no 
rekomendētajiem risinājumiem tika iestrādāti attīstības programmā. 

 

4.2.5. Daudzveidīga, intensīva, iedzīvotājus un apmeklētājus saistoša kultūras dzīve 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Kultūrvēsturiskās vērtības: uzdevuma “Attīstīt Ventspils muzeja  infrastruktūru un piedāvājumu” 

īstenošanas ietvaros ir paredzēti vairāki pasākumi, kas ir vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu, izpēti un popularizēšanu, kas tiešā veidā radīs pozitīvu ietekmi uz 
kultūrvēsturiskajam vērtībām.  

 

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

Rekomendācija: rīcības virziens paredz Kultūras centra ēkas renovāciju, tāpēc rekomendējams 

būvniecības laikā īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus (skat. Risinājumus ietekmes 
mazināšanai). 

4.2.6. Daudzveidīgas sportošanas, aktīvās atpūtas un augstas klases sporta iespējas 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte un vides troksnis: rīcības virziens paredz publiskās 
infrastruktūras, t.sk. veloceliņu, izbūvi, kas var potenciāli labvēlīgi ietekmēt iedzīvotāju mobilitātes 
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paradumus un samazināt SEG, gaisa piesārņojošo vielu un trokšņa emisijas, ko rada 
autotransporta izmantošana. 

• Bioloģiskā daudzveidība: Rīcības plāns un Investīciju plāns identificē atsevišķus pasākumus aktīvās 
atpūtas un rekreācijas objektu infrastruktūras paplašināšanai dabas teritorijās vai projektus šādas 
infrastruktūras uzlabošanai ar mērķi nodrošināt dabas vērtību saglabāšanu, piemēram, piekrastes 
ekosistēmās. Dabas teritoriju izmantošanas infrastruktūras paplašināšana un uzlabošana no 
vienas puses var palielināt slodzi uz dabas vērtībām un bioloģisko daudzveidību, bet no otras 
puses, pārdomāta un ilgtspējīga infrastruktūras attīstība, samazina rekreācijas un aktīvās atpūtas 
negatīvo slodzi uz ekosistēmām, piemēram, piekrastes un pludmales jutīgo ekosistēmu 
izbradāšanu un eitrofikāciju. 

 

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Bioloģiskā daudzveidība: Attīstot aktīvās atpūtas infrastruktūru dabas teritorijās, ir iespējam 
aizsargājamu dabas vērtību, piemēram, biotopu platību, iznīcināšana vai to stāvokļa 
pasliktināšana, ja aktīvās atpūtās infrastruktūras plānošanas procesā dabas teritorijās netiek 
izmantota aktuāla informācija par biotopu platībām un īpaši aizsargājamo sugu atradnēm (sugas, 
kas iekļautas Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumu Nr.396 “Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” pielikumos). Lai 
mazinātu šādu potenciālu negatīvu ietekmi, paredzētās darbības ietekmes novērtējumam uz 
Natura 2000 teritorijām, citām ĪADT, kā arī dabas vērtībām ārpus ĪADT (piem., īpaši aizsargājamo 
sugu atradnēm), nepieciešams izmantot aktuālu informāciju, kas pieejama DDPS OZOLS, kā arī 
plānošanas procesā piesaistīt sertificētus sugu un biotopu jomas ekspertus. Tāpat jāņem vērā, ka, 
atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likumam (Saeimā pieņemts 2000. gada 16. martā), ir 
aizliegta īpaši aizsargājamo sugu augu visās to attīstības stadijās lasīšana, noplūkšana un izrakšana, 
kā arī dzīvotņu postīšana. Gadījumos, ja aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības ietvaros ir 
nepieciešama īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšana vai to dzīvotņu postīšana, kam nav 
pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo populāciju labvēlīgai aizsardzībai to dabiskajā 
izplatības areālā, atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma nosacījumiem, ir nepieciešams 
saņemt attiecīgu Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju. 
 

Rekomendācija: rīcības virziens paredz paplašināt iekštelpu sporta infrastruktūras iespējas, piemēram, 
peldbaseins, ledus halle, basketbola halle, sporta manēža, tāpēc tā īstenošanas gaitā ir jāizvērtē gan 
iespējas realizēt energoefektīvus pasākumus, gan nodrošināt pieslēgumus centralizētai siltumapgādei. 
Šāda rekomendācija attiecas arī uz projektu, kas paredz veselīga dzīvesveida infrastruktūras pilnveidošanu 

un attīstību iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, ja plānotais projekts sporta bāzē "Olimpiskais centrs 

„Ventspils” ietver pārbūvi.   

  

Ietekmes vērtējums 

Aspekts Kritērijs 0. alternatīva AP īstenošana 
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Klimata pārmaiņas Atjaunojamie energoresursi (AER) no kopējā 
CSS kurināmā apjoma 

↔ 0 

Kopējās SEG emisijas, CO2 ekvivalentos ↔ 0 

Zaļo teritoriju īpatsvars, % ↔ 0 

Pilsētvides labiekārtojumi, kas risina pilsētas 
pielāgošanos klimata pārmaiņām  

↔ 0 

Atkritumu 
apsaimniekošana un 
aprites ekonomikas 
principu ieviešana 

Īstenoti pašvaldības pilotprojekti aprites 
ekonomikas jomā atbilstoši Rīcības plānā 
pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027. 
gadam noteiktajiem rīcības virzieniem un 

pasākumiem  

←↗ 0 

Zaļā publiskā iepirkuma (ietverot aprites 
ekonomikas principus) izmantošanas īpatsvars 
pašvaldības iepirkumos (% no visiem 
iepirkumiem). 

←↗ + 

Radīto sadzīves atkritumu apjoms uz vienu 
iedzīvotāju, kg 

↘ + 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvars 
kopējā savākto nešķiroto atkritumu apjomā, % 

←↗ 0 

Dalīti savākto tekstilmateriāla atkritumu 
daudzums, tonnas 

←↗ 0 

Pārstrādātais un reģenerētais atkritumu 
daudzums attiecībā pret attiecīgajā gadā radīto 
atkritumu daudzumu, % 

↗ 0 

Apglabāto atkritumu īpatsvars no kopējā 
savāktā apjoma, % 

↗ 0 

Rūpnieciskā 
piesārņojuma emisiju 
samazināšana  

Rūpniecisko piesārņojuma avotu slāpekļa 
oksīdu emisijas, t/gadā 

←↗ 0 

Rūpniecisko piesārņojuma avotu daļiņu PM10 
emisijas, t/gadā 

←↗ 0 

Rūpniecisko piesārņojuma avotu GOS emisijas, 

t/gadā 

←↗ 0 

Labas gaisa kvalitātes 
nodrošināšana 

Slāpekļa dioksīda (NOx) gada vidējā 
koncentrācija, µg/m³ 

←↘ + 

Daļiņu PM2,5 gada vidējā koncentrācija, µg/m³ ←↘ 0 

Vides troksnis Datu pieejamība par vides trokšņa 
piesārņojuma līmeni Ventspils pilsētā 

↔ 0 

Iedzīvotāju sūdzību skaits par vides troksni ↔ 0 

Nozīmīga transporta trokšņa traucējumam 
pakļauto personu skaits 

←↘ 0 

Bioloģiskā 
daudzveidība un 
ainavas 

Zaļo teritoriju īpatsvars no pilsētas kopējās 
teritorijas, %  

↔ 0 

Izstrādāti un regulāri atjaunoti dabas 
aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām (ĪADT) 

←↘ 0 

Aizsargājamo biotopu platība un kvalitāte ↘ 0 

Dalība Starptautiskā vides izglītības fonda 
programmās Zilais karogs, Zaļā atslēga, 
Ekoskolas 

↘ 0 
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Izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas 
ekoskolas statusu 

↘ 0 

Zaļo teritoriju īpatsvars no pilsētas kopējās 
teritorijas, %  

↔ 0 

Ūdens kvalitāte Ūdens objektu skaits, kuriem tiek uzlabota 
ekoloģiskā kvalitāte 

←↗ 0 

Centralizētajai kanalizācijai pieslēgto 
iedzīvotāju skaits 

↗ 0 

Dzeramā ūdens kvalitāte ↔ 0 

Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte  ↔ 0 

Plūdu risks Plūdu apdraudēto iedzīvotāju skaits  ↗ 0 

Augsne un 

piesārņojums 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu skaits ↔ 0 

Kultūrvēsturiskās 
vērtības 

Degradēto teritoriju platība, ha ←↘ 0 

Atjaunoto kultūrvēsturisko pieminekļu 
skaits/kopējais kultūrvēsturisko pieminekļu 
skaits 

↔ 0 

↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

++ Nozīmīga pozitīva ietekme 

+ Vērā ņemama pozitīva ietekme 

0 Ietekmes nav/ tā nav būtiska, vai ietekme nav zināma 

- Vērā ņemama negatīva ietekme 

-- Nozīmīga negatīva ietekme 

 

Ieteikumi ietekmes mazināšanai 

Nr. Ieteikumi ietekmes 
mazināšanai 

Skaidrojums Vai risinājums 
iestrādāts AP? 

1. Īstenot Kultūras centra ēkas un 

sporta bāzes “Olimpiskais 
centrs  „Ventspils” 

energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumus 

Īstenojot uzdevumu “Atjaunot kultūras 
iestāžu infrastruktūru un pilnveidot kultūras 
objektu materiāltehnisko bāzi” un projektu 
“Veselīga dzīvesveida infrastruktūras 
pilnveidošana un attīstība iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanai” jānodrošina vismaz 
minimālo energoefektivitātes prasību izpilde. 

Jāņem vērā 
īstenošanas gaitā 

2. Īstenot zaļo iepirkumu 
pašvaldības sektorā, balstoties 
uz aprites ekonomikas 
principiem 

Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 
2020. – 2027. gadam ir noteikts, ka VARAM 
līdz 2023. gadam pilnveidos ZPI prasības, 
ietverot tajās aprites ekonomikas principus. 

Ņemts vērā, papildinot 
plānošanas dokumentu 

3. Ieviest aprites ekonomikas 

principus pilsētvides plānošanā 
– profesionālās konsultācijas, 
apmācības programmas 

Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 
2020. – 2027. gadam ir noteikts, ka VARAM 
sagatavos informatīvo materiālu. 

Ņemts vērā, papildinot 
plānošanas dokumentu 

4. Īstenot ilgtspējīgu biroja un 
koplietošanas telpu un citu 
resursu izmantošanu 
publiskajā sektorā 

Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 
2020. – 2027. gadam ir noteikts, ka VARAM 
sagatavos informatīvo materiālu. 

Daļēji ņemts vērā 

5. Īstenot pašvaldības 
pilotprojektus aprites 

Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 
2020. – 2027. gadam ir noteikts, ka VARAM 

Ņemts vērā, papildinot 
plānošanas dokumentu 
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Nr. Ieteikumi ietekmes 
mazināšanai 

Skaidrojums Vai risinājums 
iestrādāts AP? 

ekonomikas jomā (piem., 
saistībā ar pārtikas atkritumu 
samazināšanu pašvaldības 
iestādēs) 

līdz 2023. gadam sagatavos informatīvo 
materiālu. 

6. Aktuālas aizsargājamo sugu un 
biotopu informācijas 
izmantošana, ekspertu 
piesaiste teritoriju attīstības 
plānošanas laikā. 

Veicot teritoriju attīstības plānošanu 
nepieciešams identificēt platības, kurās 
konstatēti aizsargājami biotopi vai sugu 
atradnes. Plānošanas ietvaros identificējami 
risinājumi, kas novērš vai samazina 
iespējamo negatīvo ietekmi uz dabas 
vērtībām. 

Jāņem vērā 
īstenošanas gaitā 

7 Īpaši aizsargājamo sugu 
indivīdu iegūšana vai dzīvotņu 
postīšana pieļaujama tikai 
Sugu un biotopu aizsardzības 
likuma noteiktajos gadījumos 
un kārtībā. 

Gadījumos, ja aktīvās atpūtas infrastruktūras 
attīstības ietvaros ir pamatota 
nepieciešamība iznīcināt vai bojāt īpaši 
aizsargājamu sugu dzīvotnes, nepieciešams 
nodrošināt atbilstošu izvērtējumu un saņemt 
atbilstošu atļauju no atbildīgās institūcijas. 

Jāņem vērā 
īstenošanas gaitā 

 

4.3. Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli droši un pārliecināti par savu nākotni 
Rīcības virzieni aptver vidēja termiņa prioritāti – vide. 

 

VIDE – pētījumi definē, ka dzīves kvalitāti un iedzīvotāju uzvedību veido viņu fiziskais un psiholoģiskais 
stāvoklis, kas attiecīgi nosaka viņu uzvedību. To ietekmē gan veselības un sociālais stāvoklis, gan 
ekonomiskie apstākļi, gan apkārtējās vides kvalitāte. Tāpēc Pasaules veselības organizācija rekomendē 
vides dimensijā meklēt plašāku skatījumu, ietverot tajā ne tikai, piemēram, piesārņojumu un dabas 
resursu izmantošanu, bet arī mājokli, transportu, veselības aprūpi, sociālās nevienlīdzības mazināšanu 
u.c. jomas. Pēc būtības tas nozīmē “Vides” konceptā iekļaut gan fiziskās, gan emocionālās vajadzības, 
jo labiekārtota pilsētas infrastruktūra, risinājumi veselības, sociālās iekļaušanas un sabiedriskās kārtības 
jautājumos, kā arī kvalitatīvs mājoklis, ikdienā apmierina iedzīvotāju fiziskās vajadzības, savukārt 
ilgtermiņā – sniedz emocionālo drošību, apmierinātību ar dzīvi un pārliecību par savu nākotni. Šo 
apstākļu trūkums veicina iedzīvotāju motivāciju mainīt dzīvesvietu. Tāpat sakārtota un droša vide ir 
galvenais aspekts, kas nodrošina pārējo VTP maksimālā efekta sasniegšanu, jo, sakārtota un augstas 
kvalitātes vide veicina uzņēmējdarbības produktivitāti, kā arī nodrošina labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju 
piesaistei un līdzdarbības aktivitāšu realizācijai. Šīs prioritātes pašlaik aktuālākie jautājumi ir kvalitatīvu 
mājokļu nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem, veselības profilakses pasākumu veicināšana un atbalsts 
sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. 
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Rīcības virzienu un rezultatīvo rādītāju stratēģiskais vērtējums: 

Rīcības virzieni cita starpā tieši vērsti uz vides slodžu un/vai stāvokļa izmaiņām, akcentējot šādus 
elementus: 

• Kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstība; 
• Ilgtspējīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tās vietējās un reģionālās sasniedzamības, kā arī 

sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstība; 
• Ērts, pievilcīgs, inovatīvs pilsētas labiekārtojums; 
• Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes īpatsvaru; 
• Augsta vides kvalitāte; 
• Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi. 

Attīstības programmā ietvertās rīcības gaisa aizsardzības jomā ir daļēji saskaņotas ar esošā vides stāvokļa 
novērtējumā konstatētajām problēmām, nepietiekamu uzmanību pievēršot gaisa piesārņojumam, kuru 
rada individuālās apkures iekārtas un kas arī plānošanas dokumentā identificēta kā vājā puse. 

Vērtējot augsnes un piesārņojuma aspektu, jākonstatē, ka plānošanas dokuments, atsaucoties uz Latvijas 

NAP2027 uzdevumiem, aktualizē vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas un revitalizācijas pasākumu 
īstenošanas nepieciešamību uzlabotas vides kvalitātes (augsnei, gruntij, pazemes un virszemes ūdeņiem) 
sasniegšanai, bet neplāno konkrētas rīcības šajā virzienā. Vairākos uzdevumus/projektos minēta 
degradētu teritoriju sakārtošana, bet tās netiek identificētas kā piesārņotas vai potenciāli piesārņotas 
teritorijas. Ņemot vērā, ka vēl 2016. gadā kopējā piesārņoto vietu platība Ventspilī bija 494,9 ha, kas 
attiecīgi atbilst 38 % no kopējās Latvijas piesārņoto vietu platības, tika rekomendēts paredzēt konkrētas 
rīcības sanācijas procesu uzraudzībai, kā arī izvērtēt iespējas sniegt atbalstu teritoriju 
īpašniekiem/valdītājiem, lai veicinātu un nodrošinātu laba vides stāvokļa atjaunošanu. Atbilstoši rīcības 
plāns papildināts ar pasākumu V-7-1-8 “Rīcības plāna izstrādāšana pašvaldības teritoriju vēsturiski 
piesārņoto vietu sanācijas nodrošināšanai, t.sk. izvērtējot pašvaldības atbalsta sniegšanu vēsturiski 
piesārņoto vietu sanācijas un revitalizācijas pasākumu īstenošanai”. 

Ņemot vērā akcentu uz vides dimensiju, rekomendējams papildināt rezultatīvos rādītājus ar tādiem, kas 
tieši raksturo vides ieguvumus, t.sk. energoefektivitātes līmenis jaunuzbūvētajos/modernizētajos 
mājokļos, satiksmes veidu lietotāju sadalījums (modalitāte) pilsētā, atjaunoto kultūrvēsturisko pieminekļu 
skaitu. 

Tāpat rekomendējams izvērtēt iespēju izvirzīt augstākus sasniedzamos rādītājus, kas paredz turpmāku 
uzlabošanu salīdzinājumā ar esošo vides stāvokli. Tai skaitā, būtu nosakāms augstāks sasniedzamais 
rezultāts rādītāja “Gaisa kvalitāte” (V-7), jo esošā stāvokļa novērtējuma rezultāti apliecina, ka laika periodā 
starp 2015. un 2019. gada iesārņojošo vielu koncentrācijas valsts monitoringa stacijās nepārsniedz 
apakšējo piesārņojuma novērtēšanas līmeni, izņemot benzolu, benz(a)pirēnu un vienā no novērojumu 
gadiem – daļiņu PM2,5 piesārņojuma līmenis. Līdz ar to sasniedzamais rezultāts “Netiek pārsniegti gaisa 
kvalitātes robežlielumi” vērtējams kā esošās situācijas pasliktināšanās, kas nebūtu vēlama un sagaidāma, 
ņemot vērā attīstības programmā ietvertos pasākumus un projektus.  Līdzīga rekomendācija attiecināma 
uz rādītāju “Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei (kWh/m2 gadā)”, kas paredz pieaugumu no 127 
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līdz 140 kWh/m2 gadā. Ja bāzes vērtību ir ietekmējuši konkrētās apkures sezonas apstākļi, tad 
rekomendējams izvēlēties reprezentatīvāku vērtību vai rādītāja noteikšanas pieeju, kas būtu izmantojama 
uzlabojumu novērtēšanai, ņemot vērā resursu apjomu, kas tiek plānots energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.  

Tālāk sniegts vērtējums par tiem rīcības virzieniem, kuriem iespējama ietekme uz kādu no SIVN ietvaros 
aplūkojamajiem aspektiem vai identificēti risinājumi ietekmes mazināšanai: 

4.3.1. Kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstība 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte: rīcības virziens paredz gan jaunu mājokļu būvniecību, gan 
esošo pārbūvi. Tā kā uzdevumu aprakstā ir indikatīvi norādīts uz “ilgtspējīgu” vai “energoefektīvu” 
būvniecību, tad sagaidāms, ka uzdevuma īstenošana saistāma ar slodzes samazināšanos un/vai 
jaunas minimālas slodzes radīšanu. Ieteicams īstenošanas gaitā izvērtēt iespēju mājokļus 
nodrošināt ar centralizētu siltumapgādi. 

4.3.2. Kvalitatīva veselības aprūpe 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte un vides troksnis: plānotās rīcības aptver gan ārstniecības 
iestāžu infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanu, kas samazinās SEG un gaisu 
piesārņojošo vielu emisijas, gan e-pakalpojumu pilnveidošanu, kas savukārt, var mazināt 
mobilitātes nepieciešamību un tādējādi arī veicināt slodzes samazināšanos.  

4.3.3. Progresīvi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte: starp uzdevumiem ietverta jauna pansionāta izbūve, kā arī 
esošo sociālo aprūpes namu infrastruktūras uzlabošana, uzdevuma īstenošanai sagaidāmas 
pozitīvas ietekmes, ja tiks ievērotas energoefektivitātes prasības un  nodrošināts pieslēgums 
centralizētai siltumapgādei. 

4.3.4. Ilgtspējīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tās vietējās un reģionālās sasniedzamības, kā arī 
sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstība 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte un vides troksnis: rīcības virziens ietver vairākus uzdevumus, 
kas vērsti uz sabiedriskā transporta, velotransporta un elektromobiļu izmantošanas veicināšanu, 
pilnveidojot esošo infrastruktūru. Lai gan plānoto rīcību īstenošana neradīs tūlītēju strauju 
transporta radītā piesārņojuma un trokšņa samazinājumu, tomēr tāda veida mobilitātes 
veicināšana, kur ikdienas pārvietošanās vajadzību nodrošināšanai privātā autotransporta vietā 
tiek izvēlēts sabiedriskais transports vai velotransports, var sekmēt pakāpenisku transporta radīto 

slodžu samazināšanos. Plānotās rīcības kopumā vērtējamas kā transporta radītā piesārņojuma un 
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trokšņa pieaugumu kavējošs faktors, nacionālā līmenī prognozētais privātā transporta 
izmantošanas intensitātes pieaugums, visticamāk, nākotnē tomēr radīs lielāku slodžu līmeņa 
pieaugumu, nekā samazinājums, kas tiks iegūts alternatīvu pārvietošanās risinājumu 
izmantošanas rezultātā. Uzdevuma ietvaros tāpat paredzēti arī ielu apgaismojuma modernizācijas 
pasākumi, kas var veicināt energoefektīvāka ielu apgaismojuma uzstādīšanu.  

 

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte un vides troksnis: rīcības virziens ietver uzdevumus, kas saistīti 
ar Ventspils lidostas attīstību. Īstenojot plānotās darbības, Ventspils pilsētā palielināsies lidostas 
radītais troksnis, turklāt nozīmīga daļa lidostu izmantojošo gaisa kuģu veiks pacelšanās vai 
nolaišanās manevrus, šķērsojot Ventspils pilsētas centrālo daļu. Ja lidojumu skaits Ventspils 
lidostā būs neliels, tā nekļūs par nozīmīgu trokšņa avotu, kas būtiski varētu mainīt trokšņa 
piesārņojuma līmeni pilsētā. Arī no SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisiju viedokļa, 
aviosatiksmes intensificēšana radīs slodžu pieaugumu, kas vērtējams negatīvi.  

4.3.5. Ērts, pievilcīgs, inovatīvs pilsētas labiekārtojums 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte un vides troksnis: rīcības virziens aptver investīcijas, kas sekmēs 
digitālo transformāciju un digitālo prasmju attīstību, kas netieši var samazināt nepieciešamību pēc 
mobilitātes un ar to saistīto slodžu līmeni. 

• Klimata pārmaiņas, plūdu risks: rīcības plānā ietverti vairāki pasākumi, kas ir orientēti uz 
klimatnoturīguma paaugstināšanu un zaļo teritoriju efektīvāku izmantošanu. Teritoriju 
labiekārtošana ūdensmalu tuvumā un aktīvās atpūtas zonu ierīkošana ūdensmalās vērtējama 
pozitīvi un var mazināt ar karstuma viļņiem saistītos riskus sabiedrības veselībai. Savukārt plūdu 
riska mazināšanas pasākumu izmantošana (t.sk. meliorācijas sistēmu pilnveidošana, noteces 
uzlabošana) īpaši, ja tā ir saistīta ar zaļās infrastruktūras risinājumu piemērošanu (kas identificēti 
starp projektiem Investīciju plānā), veicina gan sabiedrības, gan infrastruktūras ievainojamības 
mazināšanu pret klimata pārmaiņu izraisītajiem plūdu riskiem, gan mazina plūdu riskus tiešā 
veidā. Aktualizētā Rīcības plāna redakcija paredz brīvpieejas dzeramā ūdens krānu uzstādīšanu 
publiskās vietās, kas vērtējams pozitīvi klimatnoturīguma veicināšanas kontekstā.  

• Bioloģiskā daudzveidība: Rīcības plāns un Investīciju plāns paredz pasākumus jūras piekrastes un 
citu teritoriju dabas mantojuma ilgtspējīgas izmantošanas attīstībai, vienlaikus nodrošinot dabas 
vērtību saglabāšanu un aizsardzību. Paredzams, ka aktīvās atpūtas un rekreācijas infrastruktūras 
uzlabošana samazinās slodzi uz jutīgām piekrastes ekosistēmām un dos pozitīvu ieguldījumu šo 
ekosistēmu saglabāšanā. 

• Kultūrvēsturiskās vērtības: degradēto teritoriju un īpašuma sakārtošana pilsētā var radīt pozitīvu 
ietekmi arī uz (potenciālo) kultūrvēsturisko ainavu un pilsētas kultūrvidi un koptēlu. Savukārt 
tieša, ilglaicīga pozitīva ietekme uz kultūrvēsturiskajām vērtībām izriet no pasākuma “Kultūras 
mantojuma objektu atjaunošana un saglabāšana” īstenošanas, kura ietvaros paredzēts atjaunot 

tādus kultūrvēsturiskos objektus kā Livonijas ordeņa pils, Amatu māja u.c.. 
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Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Nav konstatētas 

Komentāri un rekomendācijas: 

• Plānoto projektu aprakstā norādīts, ka Ventspils pilsēta ir viens no Kurzemes attīstības centru 
funkcionālā tīkla galvenajiem balstiem, un Ventspils novads ir nozīmīga pilsētas funkcionālās 
ietekmes teritorija. Tiek 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. Tāpat tiek plānots ielu tīklam 
piesaistīt daudzdzīvokļu namu teritorijas. Visi iepriekš minētie projekti pēc to apraksta ir vērsti uz 
privātā autotransporta izmantošanas veicināšanu un kā negatīvo ietekmi līdzsvarojošs pasākums 
– tika rekomendēta sabiedriskā transporta sistēmas attīstība, kas nodrošinātu iedzīvotāju 
vajadzības pēc mobilitātes. Aktualizētais rīcības plāns ir papildināts ar precizētu rīcības virzienu V-

4-5 “Veicināt reģionālā un pilsētas sabiedriskā transporta attīstību, ņemot vērā Kurzemes 
attīstības centru funkcionālo tīklu” un atbilstošiem pasākumiem. 

4.3.6. Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes īpatsvaru 

Iespējamās pozitīvās ietekmes:  

• Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika: Rīcības plānā paredzētās darbības saistībā ar 
bioloģiski noārdāmo atkritumu un tekstila atkritumu dalītas vākšanas sistēmas izveidi radīs tiešu 
pozitīvu ietekmi uz noteikto mērķu sasniegšanu apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanai. 
Ieteicams Rīcības plānā paredzētās kampaņas apglabājamo atkritumu daudzumu samazināšanai 
un “nulle atkritumu” koncepta ieviešanai papildināt ar pasākumiem, kas tieši vērsti uz 
tekstilizstrādājumu patēriņa paradumu maiņu un pārtikas atkritumu samazināšanas veicināšanu.  

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika: Projekts “No atkritumiem iegūtā kurināmā 
reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69”, vērtējot to no atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijas aspekta, ir zemas prioritātes projekts, un tas ir vērtējams negatīvi aprites ekonomikas 
principu ieviešanas aspektā, jo šāda rīcība neveicina atkritumu neradīšanu (skat. 3.2. nodaļu). 
Ņemot vērā plānotās reģionālās izmaiņas, kas paredz apvienot Ventspils un Piejūras atkritumu 
apsaimniekošanas reģionus, projekta ieviešana sekmēs apglabājamā atkritumu apjoma 
samazināšanu Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā.   

4.3.7. Augsta vides kvalitāte 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Gaisa kvalitāte: rīcības virziens ietver pasākumu “Putekļu, smaku un kaitīgo vielu monitoringa 
sistēmas nodrošināšana”, kā atbildīgo institūciju nosakot Ventspils Brīvostas pārvaldi līdz ar 
piesārņojošo darbību operatoriem. Lai arī uzdevuma īstenošana tieši neietekmēs gaisa kvalitāti, 
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datu ieguve vērtējama kā nozīmīgs pārvaldības sistēmas elements, vienlaikus ar datu analīzi un 
izmantošanu piesārņojošo darbību operatīvai vadībai. 

• Klimata pārmaiņas: Rīcības plānā iekļautais pasākums “Plānošanas dokumenta izstrāde 
ilgtspējīgas enerģētikas sektora attīstības veicināšanai un klimata pārmaiņu mazināšanai” var radīt 
netiešu, bet vērā ņemamu pozitīvu ietekmi uz SEG emisiju samazināšanu enerģētikas sektorā un 
veicināt energoefektivitātes mērķu sasniegšanu arī nacionālajā līmenī. 

• Bioloģiskā daudzveidība: Rīcības virziens objektīvi identificē pašreizējo stāvokli, apdraudējumus 
un iespējas bioloģiskās daudzveidības jomā. Uzdevumi precīzi un vispusīgi formulē veicamās 
darbības gan sabiedrības apziņas veidošanai, gan tiešām darbībām dabas vērtību un zaļās 
infrastruktūras aizsardzībai un atjaunošanai. Rīcības plāns un Investīciju plāns paredz stāvokļa 
novērtēšanas, apsaimniekošanas un aizsardzības plānošanas pasākumu realizāciju dabas vērtību 
un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Tāpat Rīcības plāns paredz dažādus pasākumus 
sabiedrības informētības veicināšanai par vides aizsardzības, tajā skaitā dabas aizsardzības, 
jautājumiem, kā arī pasākumus sabiedrības iesaistes veicināšanai plānošanā un lēmumu 
pieņemšanā. Tomēr, lai arī Rīcības plāns paredz realizēt aizsargājamo biotopu un sugu aizsardzības 
stāvokļa uzlabošanas pasākumus, nav identificētas prioritātes un sasniedzamie rezultāti 
aizsargājamo biotopu un sugu aizsardzībai. 

• Augsne un piesārņojums: Plānošanas dokuments paredz Rīcības plāna izstrādāšanu pašvaldības 
teritoriju vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas nodrošināšanai, t.sk. izvērtējot pašvaldības atbalsta 
sniegšanu vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas un revitalizācijas pasākumu īstenošanai (pasākums 
V-7-1-8), kas ir priekšnoteikums vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas un revitalizācijas pasākumu 
mērķētai īstenošanai. 

• Visi aspekti: uzdevuma “Paaugstināt sabiedrības vides apziņu ("zaļo" domāšanu un rīcības) un 
realizēt veselīgu, dabai draudzīgu dzīvesveidu” īstenošana var būtiski ietekmēt iedzīvotāju 
paradumu maiņu, tādējādi potenciāli atstājot ilgstošu pozitīvu ietekmi uz visiem izvērtētajiem 
aspektiem (atkarībā no izglītības pasākumu satura un tvēruma). Īstenojot rīcības plāna uzdevumu 
“Paaugstināt sabiedrības vides apziņu ("zaļo" domāšanu un rīcības) un realizēt veselīgu, dabai 
draudzīgu dzīvesveidu” ieteicams tajā ietvert arī sabiedrības vides apziņas celšanas pasākumus 
atbilstoši  “Atkritumu rašanās novēršanas valsts programmai” (skat. sadaļu “Risinājumi ietekmes 
mazināšanai”). 

4.3.8. Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi 
Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Klimata pārmaiņas, gaisa kvalitāte: uzdevumi un projekti paredz energoefektivitātes 
paaugstināšanu pašvaldības iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās, kā arī siltuma zudumu 
īpatsvara samazināšana centralizētajā siltumapgādes sistēmā. Abos gadījumos sagaidāma SEG un 
gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanās. 

• Ūdens kvalitāte: tiek paredzēts turpināt veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību, attīstot 
infrastruktūru (t.sk. nodrošinot notekūdeņu dūņu efektīvu apsaimniekošanu, ūdens zudumu 
īpatsvara samazināšanu centralizētajā sistēmā, pārbūvējot ūdensapgādes tīklus un izbūvējot 
jaunus tīklus; esošo novecojušo tehnoloģisko iekārtu un tīklu apkalpošanas transporta 
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atjaunošana, mācības ūdensapgādes uzturētājiem). Visi uzdevumi un projekti atstās netiešu 
pozitīvu ietekmi uz ūdens kvalitāti. 

Iespējamās negatīvās ietekmes:  

• Nav konstatētas 

Komentāri un rekomendācijas: 

• Lai arī uzdevuma formulējums paredz centralizētās siltumapgādes tīkla paplašināšanu un 
modernizāciju, paredzētais pasākums vērsts tikai uz siltuma zudumu īpatsvara samazināšanu 
centralizētajā sistēmā, līdzīgi formulēts saistītais projekts – centralizētās siltumapgādes sistēmas 
energoefektivitāti paaugstināšana, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus. Ņemot vērā individuālās 
siltumapgādes devumu kopējā gaisa piesārņojuma līmenī Ventspils pilsētā, tika rekomendēts 
izvērtēt iespēju plānot darbības, kas viennozīmīgi nodrošinātu tīkla paplašināšanu, kā arī izvērtēt 
iespēju īstenot efektīvākus pasākumus (t.sk. izmantojot ekonomiskus instrumentus), lai veicinātu 
pieslēgšanos centralizētās siltumapgādes sistēmām, papildus plānotajai sabiedrības, t.sk. skolēnu 
un studentu, izglītošanai. Atbilstoši aktualizētais rīcības plāns ir papildināts ar pasākumu V-8-2-6 

“Informatīvais un finansiālais atbalsts jaunu klientu pieslēgumu veicināšanai centralizētajai 

siltumapgādei”. 

4.3.9. Pašvaldības un valsts sadarbība drošības un kārtības nodrošināšanā 

Iespējamās pozitīvās ietekmes: 

• Bioloģiskā daudzveidība: Rīcības plāns un Investīciju paredz pasākumu, kas uzlabos sugu 
aizsardzības pasākumu īstenošanu saldūdeņu ekosistēmās, kā arī uzlabos saldūdeņu biotopu 
aizsardzības nodrošināšanas pasākumus kopumā. 

Iespējamās negatīvās ietekmes: 

• Nav konstatētas. 

 

Ietekmes vērtējums 

Aspekts Kritērijs 0. alternatīva AP īstenošana 

Klimata pārmaiņas Atjaunojamie energoresursi (AER) no kopējā 
CSS kurināmā apjoma 

↔ + 

Kopējās SEG emisijas, CO2 ekvivalentos ↔ - 

Zaļo teritoriju īpatsvars, % ↔ 0 

Pilsētvides labiekārtojumi, kas risina pilsētas 
pielāgošanos klimata pārmaiņām  

↔ + 

Atkritumu 
apsaimniekošana un 
aprites ekonomikas 

principu ieviešana 

Īstenoti pašvaldības pilotprojekti aprites 
ekonomikas jomā atbilstoši Rīcības plānā 
pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027. 
gadam noteiktajiem rīcības virzieniem un 

pasākumiem  

←↗ 0 
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Zaļā publiskā iepirkuma (ietverot aprites 
ekonomikas principus) izmantošanas īpatsvars 
pašvaldības iepirkumos (% no visiem 
iepirkumiem). 

←↗ 0 

Radīto sadzīves atkritumu apjoms uz vienu 
iedzīvotāju, kg 

↘ + 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvars 
kopējā savākto nešķiroto atkritumu apjomā, % 

←↗ + 

Dalīti savākto tekstilmateriāla atkritumu 
daudzums, tonnas 

←↗ + 

Pārstrādātais un reģenerētais atkritumu 
daudzums attiecībā pret attiecīgajā gadā radīto 
atkritumu daudzumu, % 

↗ + 

Apglabāto atkritumu īpatsvars no kopējā 
savāktā apjoma, % 

↗ + 

Rūpnieciskā 
piesārņojuma emisiju 
samazināšana  

Rūpniecisko piesārņojuma avotu slāpekļa 
oksīdu emisijas, t/gadā 

←↗ 0 

Rūpniecisko piesārņojuma avotu daļiņu PM10 
emisijas, t/gadā 

←↗ 0 

Rūpniecisko piesārņojuma avotu GOS emisijas, 

t/gadā 

←↗ 0 

Labas gaisa kvalitātes 
nodrošināšana 

Slāpekļa dioksīda (NOx) gada vidējā 
koncentrācija, µg/m³ 

←↘ + 

Daļiņu PM2,5 gada vidējā koncentrācija, µg/m³ ←↘ + 

Vides troksnis Datu pieejamība par vides trokšņa 
piesārņojuma līmeni Ventspils pilsētā 

↔ 0 

Iedzīvotāju sūdzību skaits par vides troksni ↔ 0 

Nozīmīga transporta trokšņa traucējumam 
pakļauto personu skaits 

←↘ - 

Bioloģiskā 
daudzveidība un 
ainavas 

Zaļo teritoriju īpatsvars no pilsētas kopējās 
teritorijas, %  

↔ 0 

Izstrādāti un regulāri atjaunoti dabas 
aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām (ĪADT) 

←↘ 0 

Aizsargājamo biotopu platība un kvalitāte ↘ + 

Dalība Starptautiskā vides izglītības fonda 
programmās Zilais karogs, Zaļā atslēga, 
Ekoskolas 

↘ 0 

Izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas 
ekoskolas statusu 

↘ 0 

Zaļo teritoriju īpatsvars no pilsētas kopējās 
teritorijas, %  

↔ 0 

Ūdens kvalitāte Ūdens objektu skaits, kuriem tiek uzlabota 
ekoloģiskā kvalitāte 

←↗ + 

Centralizētajai kanalizācijai pieslēgto 
iedzīvotāju skaits 

↗ + 

Dzeramā ūdens kvalitāte ↔ 0 

Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte  ↔ 0 

Plūdu risks Plūdu apdraudēto iedzīvotāju skaits  ↗ + 
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Augsne un 

piesārņojums 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu skaits ↔ 0 

Kultūrvēsturiskās 
vērtības 

Degradēto teritoriju platība, ha ←↘ + 

Atjaunoto kultūrvēsturisko pieminekļu 
skaits/kopējais kultūrvēsturisko pieminekļu 
skaits 

↔ + 

↗ Uzlabosies 

←↗ Nebūtiski uzlabosies  
↔ Situācija nemainīga 

←↘ Nebūtiski pasliktināsies  
↘ Pasliktināsies 

++ Nozīmīga pozitīva ietekme 

+ Vērā ņemama pozitīva ietekme 

0 Ietekmes nav/ tā nav būtiska, vai ietekme nav zināma 

- Vērā ņemama negatīva ietekme 

-- Nozīmīga negatīva ietekme 

 

Ieteikumi ietekmes mazināšanai 

Nr. Ieteikumi ietekmes 
mazināšanai 

Skaidrojums Vai risinājums 
iestrādāts AP? 

1.  Centralizētās siltumapgādes 
risinājumu īstenošana 

V-1 un V-3 uzdevuma īstenošanas gaitā 
ieteicams izvērtēt iespēju būves nodrošināt 
ar centralizētu siltumapgādi. 

Jāņem vērā 
īstenošanas gaitā 

2.  Reģionālā un pilsētas 
sabiedriskā transporta 
attīstība, ņemot vērā 
Kurzemes attīstības centru 
funkcionālo tīklu 

Veicinot starppašvaldību savienojumu izveidi, 
kā arī piesaistot ielu tīklam daudzdzīvokļu 
namu teritorijas, lai nodrošinātu augstas 
kvalitātes mobilitāti, rekomendējams 
vienlaikus attīstīt sabiedriskā transporta 
pakalpojumus, kas samazinātu 
nepieciešamību pēc privātā transporta 
izmantošanas, t.sk. jaunu stāvlaukumu 
ierīkošanas (vai nodrošinot stāvlaukumu  
izveidi ārpus pilsētas centrālās daļas) 

Ņemts vērā, precizējot 
V-4-5 uzdevumu. 

3.  Precizēt un pilnveidot 
pasākumu, kas vērsti uz 
siltumapgādes tīklu 
paplašināšanu un jaunu 
pieslēgumu veicināšanu 

Ņemot vērā individuālās siltumapgādes 
devumu kopējā gaisa piesārņojuma līmenī 
Ventspils pilsētā, rekomendējams izvērtēt 
iespēju plānot efektīvākas darbības ar 
individuālo siltumapgādi saistītās slodzes 
mazināšanai 

Ņemts vērā. V-8 rīcības 
virziens papildināts ar 
pasākumu V-8-2-6 

“Informatīvais un 
finansiālais atbalsts 
jaunu klientu 
pieslēgumu 
veicināšanai 
centralizētajai 
siltumapgādei” 

4.  Izvērtēt iespēju īstenot 
mērķētus pasākumus 
vēsturiski piesārņoto vietu 
sanācijas un revitalizācijas 
pasākumu īstenošanai 

Rekomendējams paredzēt konkrētas rīcības 
sanācijas procesu nodrošināšanai, kā arī 
jāizvērtē iespējas sniegt atbalstu teritoriju 
īpašniekiem/valdītājiem, lai veicinātu un 
nodrošinātu laba vides stāvokļa atjaunošanu. 
 

Ņemts vērā. Rīcības 
plāns papildināts ar 
pasākumu V-7-1-8 

“Rīcības plāna 
izstrādāšana 
pašvaldības teritoriju 
vēsturiski piesārņoto 
vietu sanācijas 
nodrošināšanai, t.sk. 
izvērtējot pašvaldības 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam  
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
Vides pārskats 
  
 

75 

 

Nr. Ieteikumi ietekmes 
mazināšanai 

Skaidrojums Vai risinājums 
iestrādāts AP? 

atbalsta sniegšanu 
vēsturiski piesārņoto 
vietu sanācijas un 
revitalizācijas 
pasākumu 
īstenošanai”. 

5.  Iekļaut pasākumus brīvpieejas 
dzeramā ūdens krānu 
uzstādīšanai publiskās vietās 

Brīvpieejas dzerama ūdens krānu uzstādīšana 
publiskās vietās (piem., kur pieejama 
centralizēta ūdensapgāde) palīdz mazināt ar 
pārkaršanu saistītos riskus, kas īpaši aktuāli 
karstuma viļņu laikā. Pasākums identificēts 
arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām 
plānā laika posmam līdz 2030. gadam, kur 
starp īstenotājiem norādītas arī pašvaldības. 

Ņemts vērā. Rīcības 
plāns papildināts ar  
pasākumu V-5-4-3 

“Brīvpieejas dzeramā 
ūdens krānu 
uzstādīšana publiskās 
vietās”. 

6.  Ilgtspējīgas enerģētikas un 
klimata rīcības plāna izstrāde 

Rīcības plāns ietver “Ventspils pilsētas 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 
izstrāde”. Lai nodrošinātu visaptverošu SEG 
emisiju samazināšanas politiku pilsētā, 
rekomendēts paplašināt plāna tvērumu, 
paredzot Ilgtspējīga enerģētikas un klimata 
plāna izstrādi, kas aptvertu plašāku SEG 
emisijas avotu tvērumu un radītu pamatu 
visaptverošai SEG avotu un emisiju 
inventarizācijai pilsētā. 
 

Ņemts vērā, precizējot 
V-7-5-1 pasākumu. 

7.  Īstenot “Pārtikas atkritumu 
rašanās novēršanas 
programmas” pasākumus 

Īstenot pasākumus atbilstoši Atkritumu 
novēršanas valsts programmai 

Ņemts vērā, papildinot 
plānošanas dokumentu 

8.  Papildināt investīciju projektu 
“Pārejas uz aprites ekonomiku 
veicināšana”  

Saskaņā ar Atkritumu novēršanas valsts 

programmas pasākumiem, ieteicams 
paredzēt dalītās savākšanas sistēmas 
pilnveidošanu, nosakot prasības mēbeļu 
atkritumu nošķiršanu no lielgabarīta un 
būvniecības atkritumu plūsmām, attiecīgi 
izveidojot jaunu atkritumu plūsmu mēbeļu 
atkritumiem. 

Ņemts vērā, papildinot 
plānošanas dokumentu 

9.  Veicināt nepiegružošanas 
pasākumus īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās, t.sk. 
kampaņu “Dabā ejot, ko 
atnesi, to aiznes” 

Pasākumi atbilstoši Atkritumu rašanās 
novēršanas programmas 2. daļai: Pasākumi 
jūras, piekrastes, iekšzemes ūdeņu, īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju un citu 
teritoriju piegružojuma mazināšanai 

Ņemts vērā, papildinot 
plānošanas 
dokumentu. 
 

Plānošanas dokumenta 
īstenošanas laikā 
ieteicams izvērtēt 
iespēju īstenot 
pasākumus dabas 
teritorijās arī ārpus 
ĪADT. 



SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam  
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
Vides pārskats 
  
 

76 

 

Nr. Ieteikumi ietekmes 
mazināšanai 

Skaidrojums Vai risinājums 
iestrādāts AP? 

10.  Nodrošināt speciālas tabakas 
izstrādājumiem paredzētas 
atkritumu tvertņu izvietošanu, 
publiskās vietās, kurās atļauts 
smēķēt, piem., pludmalēs un 
ārtelpās esošos restorānos, 
bāros, publiskās būvēs 
(iekšzemē un piekrastē, 
pludmalēs, uz prāmjiem) 

 Ņemts vērā, papildinot 
plānošanas dokumentu 

11.  Izveidot platformu labai 
piekrastes sakopšanas praksei, 
tajā skaitā par pašvaldību un 
iedzīvotāju veikto pludmales 
un upju krastu attīrīšanu, kā arī 
jūras ūdeņu attīrīšanu, arī 
ostās, jahtu ostās un 
iekšzemes ūdeņos sadarbībā ar 
attiecīgajām nozarēm un 
institūcijām, tai skaitā, attīstīt 
labākās tehnoloģijas un 
metodes attīrīšanai no jūras un 
piekrastes piegružojuma 

Ņemts vērā, papildinot 
plānošanas dokumentu 

12.  Veicināt pasākumus attiecībā 
jūras piegružojuma, kas rodas 
uz sauszemes, mazināšanai, 
nodrošinot sanitāro 
infrastruktūru jūras piekrastē 
un iekšzemes dabas tūrisma 
objektos 

Ņemts vērā, papildinot 
plānošanas dokumentu 

13.  Veicināt izglītojošus 
pasākumus par jūras 
piegružošanu sinerģijā ar 
citiem pasākumiem ilgtspējīgas 
attīstības jomā un sadarbībā ar 
sabiedrību (t.sk. saistībā ar 
atkritumu rašanās novēršanu 
un ilgtspējīga patēriņa un 
ražošanas veicināšanu) 

Ņemts vērā, papildinot 
plānošanas dokumentu 

14.  Uzlabot zināšanas par vides 
trokšņa piesārņojuma līmeni 
Ventspils pilsētā 

Lai gan iedzīvotāju skaits Ventspils pilsētā ir 
zemāks par kritēriju, pie kura ir jāizstrādā 
stratēģiskās trokšņa kartes, citu Eiropas 
valstu, piemēram, Igaunijas, pieredze 
izstrādājot trokšņa kartes arī mazāku 
pašvaldību teritorijām liecina, ka 
visaptveroša trokšņa kartēšana ir labākais 
risinājums vides trokšņa stāvokļa 
apzināšanai, bez kuras īstenošanas ir sarežģīti 

Jāņem vērā 
īstenošanas gaitā 
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Nr. Ieteikumi ietekmes 
mazināšanai 

Skaidrojums Vai risinājums 
iestrādāts AP? 

ieviest racionālus un mērķtiecīgus 
risinājumus vides trokšņa samazināšanai, 
virzoties uz ES noteiktajiem mērķiem trokšņa 
pārvaldības jomā. Ņemot vērā iepriekš 
minēto būtu ieteicams izvērtēt iespējas 
izstrādāt trokšņa karti Ventspils pilsētai, kas 
varētu gan pilnveidot zināšanas par vides 
stāvokli, gan īstenot mērķtiecīgus pasākumus 
tā uzlabošanai. 
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4.4. Jomu mijiedarbības novērtējums 

 

  Klimata 
pārmaiņas 

Atkritumu 
apsaimniekoša
na un aprites 
ekonomika 

Gaisa kvalitāte Vides 
troksnis 

Bioloģiskā 
daudzveidība 

Ūdens 
kvalitāte un 
plūdu risks 

Augsne un 
piesārņojums 

Kultūrvēsturis
kās vērtības 

Klimata 
pārmaiņas 

N/A 

- Lielākoties 
identificējamas 

pozitīvas 
sinerģijas. Tādi 
pasākumi, kā 
AER – saules 

enerģijas 
izmantošanas 
palielināšana, 

energoefektivitā
tes uzlabošana 
un ilgtspējīgas 

mobilitātes  
veicināšana rada 

pozitīvas 
ietekmes gan 

klimata 
pārmaiņu, gan 
gaisa kvalitātes 

kontekstā. 

Potenciālas 
pozitīvas 
sinerģijas 
novērotas 

attiecība uz 
ilgtspējīgas 
mobilitātes 
pasākumu 

īstenošanu, 
kas samazina 
gan SEG, gan 

trokšņa 
emisijas. 

Pozitīvas 
sinerģijas 

sagaidāmas 
zaļās 

infrastruktūras 
īstenošanā. 
Jāņem vērā, 
ka, izvēloties 

zaļos 
risinājumus, 

zaļās 
infrastruktūras 

projekti var 
kalpot kā 
pozitīvs 

katalizators 
biodaudzveidī

bas 
aizsardzības 
kontekstā. 

Izteikti 
pozitīvas 
sinerģijas 

saskatāmas 
gadījumos, 
kas attiecas 

uz plūdu 
riska 

mazināšanu 
un zaļās 

infrastruktūr
as 

īstenošanu 
pilsētvidē 
(kas kalpo 

gan ka 
klimata 

adaptācijas 
pasākums, 
gan ūdens 

filtrācijas un 
slodzes 

Īstenojot 
ilgtspējīgus 
lietus ūdens 

apsaimniekoša
nas 

risinājumus, 
var nodrošināt 

arī augstāku 
piesārņojuma 

filtrāciju. 

- 
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mazināšanas 
pasākums). 

Atkritumu 
apsaimniekoša
na un aprites 
ekonomika 

Īstenojot Vides 
pārskatā 
ieteiktos 

pasākumus 
aprites 

ekonomikas 
principu 

ieviešanai, 
sagaidāma 

pozitīva ietekme 
uz SEG emisiju 

samazināšanu. 

N/A 

- - - Īstenojot 
Vides 

pārskatā 
ieteiktos 

pasākumus, 
kas saistīti ar 

jūras 
piegružojum
a, kas rodas 

uz 
sauszemes, 

mazināšanu, 
iespējams 
veicināt 

Baltijas jūras 
piesārņojum

a 

samazināšan
u 

Atkritumu 
apsaimniekoša

nas 

infrastruktūras 
modernizācijai, 

atkritumu 
savākšanas 

sistēmas 
pieejamības 

uzlabošanai, kā 
arī 

iedzīvotājiem 
ērtas dalītās 

atkritumu 
vākšanas 
sistēmas 

ieviešanai un 
depozītsistēma

s īstenošanai 
paredzama 

tieša pozitīva 
ietekme uz 

piegružojuma 
un augsnes 

piesārņojuma 
mazināšanu. 

- 

Gaisa kvalitāte Izteikta pozitīva 
sinerģija 

identificēta 

-  N/A Pozitīvas 
ietekmes 

gaisa 

Pasākumi, kas 
vērsti uz gaisa 

kvalitātes 

-   -  Pasākumi, kas 
vērsti uz gaisa 

kvalitātes 
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attiecībā uz 
projektiem, kas 

vērsti uz 
energoefektivitā
tes palielināšanu 

un ilgtspējīgas 
mobilitātes 
risinājumu 
īstenošanu. 

kvalitātes un 
trokšņa 

samazināšan
as kontekstā 

izteiktas 
pasākumiem

, kas 
orientēti uz 
ilgtspējīgu 

mobilitāti un 
autotranspo

rta 

izmantošana
s 

samazināšan
u.  

uzlabošanu un 
paskābinošo 
vielu emisijas 

samazināšanu 
rada pozitīvu 
ietekmi arī uz 
ekosistēmām. 

uzlabošanu un 
emisijas 

samazināšanu 
var radīt  
pozitīvu 

ietekmi arī uz 
kultūrvēsturisk

i vērtīgām 
ēkām un 

objektiem. 

Vides troksnis  Potenciālas 
pozitīvas 
sinerģijas 
novērotas 

attiecība uz 
ilgtspējīgas 
mobilitātes 
pasākumu 

īstenošanu, kas 
samazina gan 

SEG, gan trokšņa 
emisijas. 

 -  Pozitīvas 
ietekmes gaisa 
kvalitātes un 

trokšņa 
samazināšanas 

kontekstā 
izteiktas 

pasākumiem, 
kas orientēti uz 

ilgtspējīgu 
mobilitāti un 

autotransporta 

izmantošanas 
samazināšanu.  

N/A   -   -  -   - 
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Bioloģiskā 
daudzveidība 

 - Atkritumu 
apsaimniekoša
nas sistemas 

uzlabošanai 
paredzama 

pozitīva 
ietekme uz 
bioloģiskās 

daudzveidības 
saglabāšanu, 

kas var 
izpausties kā 
eitrofikācijas 

slodzes 
mazināšana uz 

jūtīgām 
ekosistēmām, 

piemēram, 
ūdeņu 

ekosistēmām 
vai sauso 

priežu mežu 
ekosistēmām.   

Lielākoties 
identificējamas 

pozitīvas 
sinerģijas. 
Slāpekļa 

savienojumu 

emisiju 

samazināšana 
samazinās 

eitrofikācijas 
slodzi uz 
dabiskām 

ekosistēmām.  

 - N/A  Pozitīvas 
sinerģijas 

saskatāmas 
pasākumiem
, kas paredz 
centralizētās 
ūdensapgād

es un 

kanalizācijas 
sistēmas 
sistēmu 

sakārtošanu. 
Samazinoties 

neattīrītu 
notekūdeņu 
nonakšanai 

vidē, 
paredzama 

eitrofikācijas 
slodzes 

samazināšan
ās uz 

dabiskām 
saldūdeņu 
ekosistēmā
m, kā arī uz 

jūras 
ekosistēmā

m. 

 -  Paredzamas 
pozitīvas 

sinerģijas. 
Kultūrvēsturisk

o vērtību un 
dabas 

mantojuma 

izmantošanas 
infrastruktūras 

uzlabošana 
samazinās 
tūrisma un 

aktīvās atputas 
slodzi uz dabas 

teritorijām.  
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Ūdens 
kvalitāte un 
plūdu risks 

Dažādu klimata 
pielāgošanās un 
klimatnoturības 

pasākumu 
realizēšana 

(piemēram zaļās 
infrastruktūras 

risinājumu 
piemērošana) 
veicinās plūdu 

riska 
samazināšanu  

 Atkritumu 
apsaimniekoša
nas sistemas 

uzlabošanai 
paredzama 

netieša pozitīva 
ietekme uz 

ūdens kvalitāti, 
jo tiek novērsta 

iespējamā 
piesārņojuma 

nonākšana 
virszemes un 

pazemes 
ūdeņos. 

_   _  -  N/A Samazinot 
augsnes 

piesārņojumu, 
tiks atstāta 

netieša pozitīva 
ietekmes uz 

ūdens kvalitāti  

 - 

Augsne un 
piesārņojums 

-   - -  -   - Pasākumi, 
kas versti uz 
piesārņoto 
teritoriju 

sanāciju un 
sakopšanu 
var novērst 
riskus, kas 
saistīti ar 

piesāŗņojum
a nokļūšanu 
ūdensobjekt

os. 

N/A -  
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Kultūrvēsturis
kās vērtības 

-   - -   -  -  - Kultūrvēsturisk
o objektu 

atjaunošana un 
uzturēšana 

ilgtermiņa var 
novērst 

teritorijas/ 

ēkas 
degradāciju un 

ar to saistīto 
potenciālo 
negatīvo 

ietekmi uz 
augsnes 

piesārņojumu 
(pamestās ēkās 

ierasti 

novērojams 
piesārņojuma 

risks). 

N/A 
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5. Īss iespējamo alternatīvu izvēles pamatojums un SIVN izstrādes būtiskākās 
problēmas 

5.1. Alternatīvas un to izvēles pamatojums 

Tā kā normatīvie akti neparedz izstrādāt alternatīvas attīstības programmai, veicot AP2027 SIVN, ir 
izvēlēta un novērtēta arī tā saucamā nulles alternatīva, respektīvi – AP2027 netiek izstrādāts un saglabājas 
esošais stāvoklis. 

Salīdzinot AP2027 īstenošanas scenāriju ar “nulles” alternatīvu, tiek rekomendēta AP2027 īstenošana, kā 
rezultātā sagaidāmas vairāk pozitīvas ietekmes uz vides aspektiem. Tomēr, lai samazinātu potenciālo 
negatīvo ietekmi no konkrētu projektu / rīcību īstenošanas, kā arī maksimizētu potenciālās pozitīvās 
ietekmes, ir rekomendēts ņemt vērā ierosinājumus ietekmes uz vidi mazināšanai, kas pieejami tabulās 4.1. 
– 4.3. nodaļu beigās.  

5.2. SIVN izstrādes būtiskākās problēmas 

SIVN tika izstrādāts, analizējot pieejamo informāciju un izvērtējot AP2027 prioritātes, uzdevumus, rīcību 
un investīciju plānus. Tā kā dokumentā iekļautie projekti un rīcības ne visās situācijās ir gana detalizēti, 
tad, izvērtējot atsevišķus aspektus, nebija iespējams noteikt kopējo ietekmes apjomu un to, vai ar 
noteiktajām rīcībām un pasākumiem pietiks, lai sasniegtu programmā noteiktos rezultatīvos rādītājus. 
Tāpat jānorāda, ka, gatavojot 3. nodaļu un vērtējot iespējamo indikatoru attīstību nākotnē, daudzos 
gadījumos pilnvērtīga vērtējuma veikšanai trūka datu, un tādos gadījumos tendences attīstības prognozes 
tika noteiktas, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu. Vides pārskata sagatavošanas laikā netika konstatētas 
citas būtiskas problēmas. 

6. Iespējamie kompensējošie pasākumi 
Atbilstoši likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” noteiktajam kompensējošie pasākumi ir 
jāparedz tādos gadījumos, ja plānošanas dokumenta īstenošana var negatīvi ietekmēt Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) vai Latvijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai 
biotopus šajās teritorijās. Šādus kompensējošos pasākumus veic, lai nodrošinātu paredzētās darbības 
veikšanas vai plānošanas dokumenta īstenošanas negatīvo ietekmju līdzsvarošanu un teritorijas vienotības 
(viengabalainības) aizsardzību un saglabāšanu.  

Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43(6) pants nosaka, ka „ja paredzētā darbība vai 
plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais 
risinājums un nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu, 
apmierināšanai”. Likuma 43. (7) pants nosaka, ka „ja Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 
2000) ir sastopamas Sugu un biotopu aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktās Latvijā 
sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi, paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas 
dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrības 
veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs” vai arī „plānošanas 
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dokumentu īstenot arī tad, kad tas nepieciešams citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, 
ja ir saņemts atzinums no Eiropas Komisijas”.  

Gadījumos, ja konkrētās plānotās rīcības var būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju, saskaņā ar likuma 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.1 panta nosacījumiem novērtē tās ietekmi uz Natura 2000 teritoriju. 
Šādā gadījumā ietekmes uz vidi izvērtēšana tiks veikta, ekspertiem rūpīgi izvērtējot ar pasākuma 
īstenošanu saistīto ietekmi uz Natura 2000 teritoriju, izvērtējot dažādas alternatīvas un iespējas negatīvo 
ietekmju samazināšanai. 

7. Plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamās būtiskās pārrobežu ietekmes 

Īstenojot AP2027, nav sagaidāma būtiska pārrobežu ietekme. 

8. Paredzētie pasākumi monitoringa nodrošināšanai 
Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998., ar grozījumiem, kas spēkā ar 17.06.2020.) 
nosaka, ka kompetentā institūcija (šajā gadījumā - Vides pārraudzības valsts birojs) Ministru kabineta 
noteiktajā termiņā sniedz atzinumu par vides pārskatu, kā arī nosaka termiņus, kādos izstrādātājs pēc 
plānošanas dokumenta apstiprināšanas iesniedz kompetentajai institūcijai ziņojumu par plānošanas 
dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, arī vides pārskatā neparedzētu ietekmi 
(monitoringa ziņojums). 

Vides pārraudzības valsts birojs ir izstrādājis metodiskos norādījumus monitoringa veikšanai plānošanas 
dokumentiem. Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” noteikts, ka plānošanas dokumenta īstenošanas 
monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī 
citu informāciju, kas ir pieejama izstrādātājam. Izstrādātājs sastāda monitoringa ziņojumu un atzinumā 
par vides pārskatu noteiktajā termiņā iesniedz to Vides pārraudzības valsts birojā. Monitoringa ziņojumā 
apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa 
izmaiņu un to tendenču raksturojumu. 

Ņemot vērā izvērtētā plānošanas dokumenta saturu un tā ietekmes novērtējumu, tiek rekomendēts 
monitoringam izmantot indikatorus (kritērijus), kas uzskaitīti 2.1. nodaļā pieejamajā tabula un izmantoti, 
veicot plānošanas dokumenta ietekmes vērtējumu. 

9. Kopsavilkums 

Ventspils pilsētas attīstības programma 2021.–2027. gadam (turpmāk – AP2027) ir Ventspils pilsētas 
pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikti pilsētas stratēģiskie mērķi, 
attīstības prioritātes, rīcības virzieni un veicamās darbības, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Ventspils 
AP2027 ietver pašvaldības un sabiedrības nākotnes redzējumu par pilsētas attīstību, kā arī ir pamats 
pašvaldības budžeta sagatavošanai, projektu izstrādei un investīciju piesaistei. 
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AP2027 virsmērķis ir “Iedzīvotāju skaita saglabāšana pilsētā”. Pamatojoties uz pilsētas attīstības virsmērķi, 
Ventspils pilsētas vidēja termiņa prioritātes un attīstības virzieni līdz 2027. gadam tiek balstīti uz tā saukto 
“Iedzīvotāju saglabāšanas trīsstūra” pieeju, kas ietver šādas vidējā termiņa prioritātes ar tām attiecīgi 
pakārtotiem rīcības virzieniem, kas paredzēti attiecīgo prioritāšu mērķu sasniegšanai: 
 

4. Prasmes – iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst materiālo labklājību 

- [P-1] Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās, augstākās un mūžizglītības piedāvājums, 
zinātnes un pētniecības attīstība; 

- [P-2] Mūsdienīga un pietiekama pirmsskolas, vispārējā un interešu izglītība; 
- [P-3] Izglītības, zinātnes, pētniecības un biznesa sadarbība, zinātņu ietilpīgu uzņēmumu attīstība; 
- [P-4] Ventspils brīvostas stiprināšana un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu attīstība; 
- [P-5] IKT nozares attīstība; 
- [P-6] Uzņēmējdarbības attīstība pilsētā; 
- [P-7] Tūrisma attīstība; 
- [P-8] Ātri, moderni sakari, IKT un viedo tehnoloģiju darbībai nepieciešamā infrastruktūra; 

 

5. Līdzdarbība – iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību, un jūtas piederīgi 
- [L-1] Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde; 
- [L-2] Iedzīvotāju grupu, īpaši jaunatnes pašiniciatīvas atbalsts; 
- [L-3] Iedzīvotāju emigrācijas mazināšana un remigrantu/ārvalstnieku integrācija; 
- [L-4] Jaunu risinājumu ieviešana jauniešu noturēšanai un piesaistei; 
- [L-5] Daudzveidīga, intensīva, iedzīvotājus un apmeklētājus saistoša kultūras dzīve; 
- [L-6] Daudzveidīgas sportošanas, aktīvās atpūtas un augstas klases sporta iespējas; 

 

6. Vide – iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli droši un pārliecināti par savu nākotni 
- [V-1] Kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstība; 
- [V-2] Kvalitatīva veselības aprūpe; 
- [V-3] Progresīvi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība; 
- [V-4] Ilgtspējīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tās vietējās un reģionālās sasniedzamības, kā 

arī sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstība; 
- [V-5] Ērts, pievilcīgs, inovatīvs pilsētas labiekārtojums; 
- [V-6] Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes īpatsvaru; 
- [V-7] Augsta vides kvalitāte; 
- [V-8] Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi; 
- [V-9] Pašvaldības un valsts sadarbība drošības un kārtības nodrošināšanā. 

 

Lai novērtētu AP2027 iespējamo būtisko ietekmi uz vidi, plānošanas dokumentam tiek veikts stratēģiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – SIVN), kura ietvaros tiek sagatavots Vides pārskats. SIVN izstrāde 
uzsākta 2021. gada maijā, un Vides pārskatu sagatavoja vides konsultāciju uzņēmums SIA “Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment”. SIVN ietvaros vērtēta plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā 
ietekme uz šādām vides jomām: 
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- Klimata pārmaiņas; 
- Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomikas principu ieviešana; 
- Gaisa kvalitāte; 
- Vides troksnis; 
- Bioloģiskā daudzveidība un ainavas; 
- Ūdens kvalitāte un plūdu risks; 
- Augsne un piesārņojums; 
- Kultūrvēsturiskās vērtības. 

 

Visām šīm jomām tika veikts plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmju novērtējums un piedāvāti 
risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai. Ietekmju novērtējums tika veikts plānošanas 
dokumenta uzdevumu līmenī (vērtējot arī rīcības un investīciju projektus, kas noteikti uzdevuma 
īstenošanas ietvaros). 

Veicot AP2027 SIVN, izvērtējot SIVN izstrādes laikā pieejamo informāciju, vērtēšanas procesā netika 
konstatēti izslēdzoši faktori, kas AP2027 apstiprināšanu un īstenošanu padarītu neiespējamu. Plānošanas 
dokumenta īstenošanas gadījumā primāri sagaidāmas pozitīvas ietekmes uz vides stāvokli. Tas neizslēdz 
iespēju, ka būtiskas negatīvas vai izslēdzošās ietekmes atsevišķiem plānošanas dokumentā iekļautajiem 
risinājumiem var tikt identificētas citu normatīvajos aktos noteikto procedūru ietvaros (t.sk., ietekmes uz 
vidi novērtējuma procesā vai ietekmes uz Natura 2000 novērtējuma procesā). Tomēr, lai mazinātu vai 
novērstu ietekmes, kas var rasties AP2027 īstenošanas kontekstā, vides pārskata 4. nodaļā ir iekļautas 
tabulas ar rekomendācijām ietekmes mazināšanai un vides stāvokļa uzlabošanai. Šie risinājumi ir vai nu 
iestrādājami plānošanas dokumentā, vai ņemami vērā tā īstenošanas ietvaros.  

Zemāk sniegts secinājumu apkopojums par katru no vērtētajām vides jomām. 

Klimata pārmaiņas 

- Vēsturiskie dati Ventspilī liecina par vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanos, kas atbilstoši 
prognozēm, turpinās paaugstināties arī nākotnē. Klimata pārmaiņu ietekmē pilsētvidē viens no 
aktuālākajiem izaicinājumiem ir karstuma viļņi un siltuma salas efekts. Būtiska loma siltuma salas 
efekta mazināšanai ir zaļajām teritorijām. Atbilstoši Valsts zemes dienesta sniegtajai informācijai 
zaļo teritoriju īpatsvars Ventspilī 2019. un 2020. gadā sastāda 33%. 

- CO2 emisijām no stacionārajām sadedzināšanas iekārtām, kas iesniedz statistikas pārskatus 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir tendence samazināties. 

- AP2027 iekļauj vairākus pasākumus, kas orientēti uz energoefektivitātes paaugstināšanu, privātā 
autotransporta izmantošanas samazināšanu, e-pakalpojumu attīstību, alternatīvo degvielu 
izmantošanas īpatsvara palielināšanu un veloceļu tīklu attīstību, kas vērtējami pozitīvi klimata 
pārmaiņu mazināšanas kontekstā. 

- Potenciāla negatīva ietekme sagaidāma no rīcībām, kas vērstas uz lidostas attīstību, kas var 
palielināt ar aviāciju saistītās SEG emisijas. 

- AP2027 iekļauj arī pasākumus, kas vērsti uz klimatnoturīguma palielināšanu un pielāgošanos 
klimata pārmaiņām, t.sk., plūdu risku samazināšanu, zaļās infrastruktūras izmantošanu, 
brīvpieejas dzeramā ūdens nodrošināšanu publiskās vietās. 
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Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomikas principu ieviešana 

- Samazinoties iedzīvotāju skaitam Ventspils pilsētā, bet pieaugot radītajam atkritumu 
daudzumam, aprēķinātais radīto sadzīves atkritumu apjoms uz vienu iedzīvotāju uzrāda 
pieaugošu tendenci –  2018. gadā tas veidoja 573,9 kg, kas pārsniedz aprēķināto apjomu uz vienu 
iedzīvotāju valstī 2018. gadā – 409 kg. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteikts mērķis 
līdz 2028. gada beigām šo rādītāju samazināt līdz 400 kg uz vienu iedzīvotāju gadā. 

- Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā savāktie atkritumi tiek nodoti cieto sadzīves 
atkritumu poligonā “Pentuļi”, kur ir uzstādītas iekārtas, kur tehnoloģiskā procesa rezultātā iegūst 
izejmateriālu no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) ražošanai un atdala bioloģiski noārdāmo 
atkritumu (BNA) frakciju, no kuras var iegūt biogāzi, kā arī NAIK ražošanas iekārtas. 2019. gadā. Ir 
parakstīts līgums par projekta “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve 
Ventspilī, Talsu ielā 69” realizāciju, kas tiek vērtēts negatīvi no aprites ekonomikas principu 
ieviešanas aspekta. 

- AP2027 iekļautās rīcības aprites ekonomikas principu ieviešanai un zaļā publiskā iepirkuma 
īstenošanai vērtējamas pozitīvi atkritumu radīšanas samazināšanas un aprites ekonomikas 
veicināšanas kontekstā.  

Gaisa kvalitāte 

- Saskaņā ar LVĢMC datu bāzē “2-Gaiss” pieejamo informāciju Ventspilī stacionāro piesārņojuma 
avotu skaits, kas iesniedz statistikas atskaites, pēdējo gadu laikā ir samazinājies. Pārskata periodā 
novērojams gan kopējo emisiju apjoma samazinājums, gan visizteiktāk - gaistošo organisko 
savienojumu (GOS) īpatsvara samazinājums kopējā emisiju apjomā. 

- Saskaņā ar pēdējo pieejamo informāciju nozīmīgu daļu (vairāk kā 50%) no benzola emisijām 2017. 
gadā pilsētā radīja individuālās apkures iekārtas. 

- Laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam nevienas gaisu  piesārņojošās vielas (sēra dioksīda, 
slāpekļa dioksīda, benzola, putekļu daļiņu, ozona) vidējā  koncentrācija Ventspilī nav pārsniegusi 
normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus cilvēka veselības aizsardzībai. Savukārt, vērtējot 
koncentrācijas pret Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) rekomendētajiem  gaisa piesārņojuma 
rādītājiem, kas visām vielām ir zemāki (stingrāki)  nekā ES un Latvijas normatīvajos aktos noteiktie, 

daļiņu piesārņojuma līmenis ir tuvu vai dažos gados pārsniedz  rekomendētos  gaisa piesārņojuma 
rādītājus. 

- Rīcības, kas vērstas uz energoefektivitātes paaugstināšanu, e-pakalpojumu attīstību, automašīnu 
izmantošanas nepieciešamības samazināšanu, kā arī alternatīvo degvielu izmantošanas īpatsvara 
palielināšanu un veloceļu tīklu attīstību, vērtējami pozitīvi gaisa kvalitātes kontekstā. 

- Tiek rekomendēts izvērtēt iespēju izvirzīt augstākus sasniedzamos gaisa kvalitātes rādītājus, kas 
paredz turpmāku uzlabošanu salīdzinājumā ar esošo vides stāvokli. 

- Plānota lidostas attīstība un aviosatiksmes intensificēšana radīs slodžu pieaugumu, kas vērtējams 
negatīvi gaisa piesārņojošo vielu kontekstā.  
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Vides troksnis 

- Ventspils pilsētā vides trokšņa piesārņojumu rada 3 nozīmīgas avotu grupas – autotransporta 

kustība, dzelzceļa transports, kā arī rūpnieciskā darbība. Lai gan Ventspils pilsētas teritorijai nav 
sagatavots visaptverošs vides trokšņa novērtējums, domājams, ka līdzīgi kā citās Latvijas un 
Eiropas pilsētās nozīmīgāko vides trokšņa piesārņojumu rada autotransports. 

- Vides trokšņa samazināšanas kontekstā pozitīvi vērtējamas rīcības, kas vērstas uz ilgtspējīgas 
mobilitātes veicināšanu un privāta autotransporta izmantošanas samazināšanu; savukārt negatīvi 
vērtējama lidostas attīstība, kas pastiprinās esošā trokšņa avota (aviācijas) iedarbību. Ja lidojumu 
skaits Ventspils lidostā būs neliels, tā nekļūs par nozīmīgu trokšņa avotu, kas būtiski varētu mainīt 
trokšņa piesārņojuma līmeni pilsētā. 

Bioloģiskā daudzveidība un ainavas 

- Ventspils pilsētas teritorijā atrodas trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums 
„Būšnieku ezera krasts” (Natura 2000 teritorija), ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas 
piemineklis „Staldzenes stāvkrasts”, ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis 
„Dampeļu atsegums”. 

- Kopumā Ventspils pilsētas teritorijā konstatēto ES nozīmes aizsargājamo biotopu platība ir 
1482.79 ha. Pavisam pilsētas teritorijā konstatēti 22 dažādi ES nozīmes biotopu veidi. Lielākās 
platības aizņem Mežainas piejūras kāpas (biotopa kods: 2180) un Ezeri ar mieturaļģu augāju 

(biotopa kods: 3140). 
- Rīcības plāns paredz vairākus pasākumus tūrisma infrastruktūras attīstībai, kas atkarībā no 

īstenotās vietas un veida var radīt gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes uz bioloģisko 
daudzveidību un dabas vērtībām.  

- Īstenojot teritorijas attīstības projektus, nepieciešams ņemt vērā aktuālāko aizsargājamo sugu un 
biotopu informāciju un nepieciešamības gadījumā jāpiesaista sertificēts eksperts. 

- Pozitīvi vērtējami plānotie pasākumi jūras piekrastes un citu teritoriju dabas mantojuma 
ilgtspējīgas izmantošanas attīstībai, vienlaikus nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu un 
aizsardzību. 

- Sabiedrības informēšanas pasākumi var ilgtermiņā radīt pozitīvu ietekmi uz dabas vērtību 
saglabāšanu un antropogēnās slodzes mazināšanu.  

Ūdens kvalitāte un plūdu risks 

- Aptuveni 12,6% no Ventspils pilsētas teritorijas aizņem dažādi ūdensobjekti. Atbilstoši 
aktuālākajiem pārrēķiniem Būšnieku ezera ekoloģiskā kvalitāte vērtējama kā laba, Ventspils ostas 
teritorijas – slikta, bet Venta_4 ūdensobjekta kvalitāte – vidēja.  

- Ikgadējais kopējais notekūdeņu paliekošā piesārņojuma apjoms Ventspils pilsētas teritorijā kopš 
2013. gada ir samazinājies gandrīz par 30%. Kā galvenais iemesls tam ir arī notekūdeņu daudzuma 
samazināšanās. 

- Ūdens kvalitāte trīs Ventspils oficiālajās peldvietās pēc kvalitātes rādītājiem novērtēta kā izcila. 
- Atbilstoši Veselības inspekcijas veiktā dzeramā ūdens kvalitātes auditmonitoringa datiem, laika 

periodā no 2013. gada līdz 2019. gadam,  neatbilstības nav konstatētas. 
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- Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas 2020. gada 11. martā apstiprināja 
iespējamo plūdu postījumu vietu kartes, kurās iekļauta arī Ventspils pilsēta kā nacionālas nozīmes 
teritorija. Ventspils pilsētā plūdu riskam pakļauto iedzīvotāju skaits pavasara plūdos ir 
visaugstākais (1 138 cilvēki mazas varbūtības plūdos, attiecīgi sociālā riska grupā cilvēku skaits 
applūstošajā teritorijā ir 728). 

- AP2027 iekļauj vairākas rīcības, kas vērstas uz plūdu riska samazināšanu pilsētā. 
- Netieša pozitīva ietekme uz ūdens kvalitāti sagaidāma no pasākumiem, kuru ietvaros paredzēts 

veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību, attīstot infrastruktūru.  

Augsne un piesārņojums 

- Ventspils pilsētā ir izdalītas 23 piesārņotas vietas un 41 potenciāli piesārņota vieta. Publiski dati 
par kopējo piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu platību Ventspilī ir pieejami tikai par 2016. 
gadu, kad tā sastādīja 494,898 ha jeb 38% no kopējās Latvijas piesārņoto vietu platības. 

- AP2027 paredz Rīcības plāna izstrādāšanu pašvaldības teritoriju vēsturiski piesārņoto vietu 
sanācijas nodrošināšanai, t.sk. izvērtējot pašvaldības atbalsta sniegšanu vēsturiski piesārņoto 
vietu sanācijas un revitalizācijas pasākumu īstenošanai, kas radīs ilgstošu pozitīvu ietekmi augsnes 
kvalitātes un piesārņojuma samazināšanas kontekstā. Programmā paredzēti arī citi pasākumi, kas 
vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību un var radīt netiešu pozitīvu ietekmi, ja tiek veicināta 
piesārņoto vietu sanācija.  

Kultūrvēsturiskās vērtības 

- Atbilstoši Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstam Ventspils pilsētas 
administratīvajās robežās atrodas 53 kustamie un nekustamie kultūras pieminekļi. 

- Degradētās teritorijas var radīt negatīvu vizuālu ietekmi uz ainavu ar (potenciālu) kultūrvēsturisko 
vērtību. Saskaņā ar Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pārskatu par 
īstenošanu 2019. gadā Ventspils pilsētas teritorijā 2015. gadā bija vairākas degradētas teritorijas, 
t. sk. stratēģiski svarīgās vietās, kuru kopējā platība sasniedza 716 ha, taču 2017. gadā tā bija jau 
~734 ha. 

- AP2027 ir paredzēti vairāki pasākumi, kas ir vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanu, 
saglabāšanu, izpēti un popularizēšanu (piem., “Kultūras mantojuma objektu atjaunošana un 
saglabāšana”), kas tiešā veidā radīs pozitīvu ietekmi uz kultūrvēsturiskajam vērtībām. 

Tā kā normatīvie akti neparedz izstrādāt alternatīvas attīstības programmai, veicot AP2027 SIVN, ir 

izvēlēta un novērtēta arī tā saucamā nulles alternatīva, respektīvi – AP2027 netiek izstrādāts un saglabājas 
esošais stāvoklis. 

Salīdzinot AP2027 īstenošanas scenāriju ar “nulles” alternatīvu, tiek rekomendēta AP2027 īstenošana, kā 
rezultātā sagaidāmas vairāk pozitīvas ietekmes uz vides aspektiem. Tomēr, lai samazinātu potenciālo 
negatīvo ietekmi no konkrētu projektu / rīcību īstenošanas, kā arī maksimizētu potenciālās pozitīvās 
ietekmes, ir rekomendēts ņemt vērā ierosinājumus ietekmes uz vidi mazināšanai, kas pieejami tabulās 
Vides pārskata 4.1. – 4.3. nodaļu beigās. 
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AP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros pie sniegtās plānošanas dokumenta uzdevumu 
detalizācijas nebija iespējams identificēt kompensējošo pasākumu nepieciešamību, realizējot kādu no 
projektiem. Gadījumos, ja konkrētie plānotie projekti var būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju, saskaņā 
ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.1 panta nosacījumiem novērtē tā ietekmi uz Natura 2000 

teritoriju. Šādā gadījumā ietekmes uz vidi izvērtēšana tiks veikta, ekspertiem rūpīgi izvērtējot ar projekta 

īstenošanu saistīto ietekmi uz Natura 2000 teritoriju, izvērtējot dažādas alternatīvas un iespējas negatīvo 
ietekmju samazināšanai. Izvērtēšanas ietvaros nepieciešamības gadījumā tiek identificēti arī 
kompensējošie pasākumi.  

Ņemot vērā izvērtētā plānošanas dokumenta saturu un tā ietekmes novērtējumu, tiek rekomendēts 
monitoringam izmantot indikatorus (kritērijus), kas uzskaitīti Vides pārskata 2.1. nodaļā pieejamajā tabula 
un izmantoti, veicot plānošanas dokumenta ietekmes vērtējumu. 

Īstenojot AP2027, nav sagaidāma būtiska pārrobežu ietekme. 
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1. pielikums. Sabiedriskās apspriešanas materiāli 
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Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021. – 2027. gadam stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmes protokols 

 
2021. gada 26. oktobrī 
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. j niju) 
sanāksme notiek attālināti, izmantojot videokonferences platformu Zoom un nodrošinot tiešraidi 
Facebook.  

 

Sanāksme tiek atklāta plkst.15:00 

 
Sanāksmi vada: Kristīne Lemberga, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte, 
sanāksmes moderatore 

 
Sanāksmes dalībnieki: Attālināti sanāksmē piedalās 24 dalībnieki  
 

Sanāksmi protokolē: Alberts Spoģis, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” vides 

speciālists 

 

Sanāksmes gaita: 
 

K. Lemberga ievada sanāksmi, informējot par tās mērķi pabeigt Ventspils pilsētas attīstības 
programmas 2021. – 2027. gadam (turpmāk – AP2027) izstrādi, saskaņošanu un apstiprināšanu 
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domē. K. Lemberga dod vārdu Ventspils domes 

administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītāja vietniecei I. Boļezinai. 

 

I. Boļezina iepazīstina ar dienas kārtību un prezentē kopsavilkumu par Vides pārskata 
sagatavošanas tiesisko pamatu, kā arī AP2027 pamata mērķiem un prioritātēm. Informē par Vides 

pārskata projekta sabiedrisko apspriedi, aicinot iesniegt komentārus un priekšlikumus līdz 2021. 

gada 7. novembrim. I. Boļezina dod vārdu SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” 
pārstāvei Olgai Trasunai, lai informētu par vides pārskata projektu. 

 

K. Lemberga norāda, ka komentārus un priekšlikumus var izteikt arī sanāksmes laikā - tiešsaistē. 
 

O. Trasuna sanāksmes dalībniekiem prezentē kopsavilkumu par vispārējo SIVN proced ru. 

Atgādina, ka Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisinās līdz 2021. gada 7. 
novembrim, informējot par iespējām iesniegt komentārus un priekšlikumus, kā arī iepazīstinot ar 

soļiem pēc sabiedriskās apspriešanas. Prezentē SIVN ietvaros vērtētos vides aspektus (Klimata 

pārmaiņas; Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomikas principu ieviešana; Gaisa kvalitāte; 

Vides troksnis; Bioloģiskā daudzveidība un ainavas; dens kvalitāte un pl du risks; Augsne un 

piesārņojums; Kult rvēsturiskās vērtības), ar plānošanas dokumentu saistītos izaicinājumus vides 

jomā un AP2027 vērtējuma ietvaros izdarītos secinājumus. SIVN ietvaros nav konstatētas AP2027 
īstenošanu izslēdzošas ietekmes. Aicina sanāksmes dalībniekus uzdot jautājumus. 

 

K. Lemberga uzdod jautājumu: 

Vai Ventspils valstspilsētas pašvaldībai ir jāsniedz atbildes uz AP2027 vērtējumā minētajām 

negatīvajām tendencēm? 
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Pauž bažas par negatīvām tendencēm konkrētos vērtētajos vides aspektos.   
 

O. Trasuna dod vārdu SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāvei A. Kālai.  
 

A. Kāla sniedz atbildi uz K. Lembergas komentāriem, norādot, ka ir noritējušas diskusijas ar 
Ventspils valstspilsētas pašvaldību, kuru rezultātā AP2027 ir pilnveidota atbilstoši vērtējuma 
ietvaros izdarītajiem secinājumiem. Detalizētāk komentē konkrētus SIVN ietvaros vērtētos vides 
aspektus, atgādinot, ka lielākajai daļai ekonomisko darbību un attīstības projektu b s ietekme uz 
vidi, tomēr attiecīgā AP2027 vērtēšanas ietvaros netika konstatētas b tiskas, izslēdzošas ietekmes 
uz vidi. 

 

Atbildot uz vienu no K. Lembergas jautājumiem, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian 

Environment” pārstāvis G. Eriņš komentē dabas aizsardzības plānu izstrādes pamata 
organizatoriskos nosacījumus. Norāda, ka pašvaldība nepieciešamības gadījumā var iniciēt un 
finansēt dabas aizsardzības plāna izstrādi, ja tas atbilst sabiedrības interesēm. 

 

K. Lemberga pateicas par skaidrojumiem. Citu komentāru nav. 
 

K. Lemberga turpina ar prezentāciju par Ventspils valstspilsētas pašvaldības īstenotajiem un 

realizācijā esošajiem investīciju projektiem 2021. - 2027. gadam. Tiek uzskaitīti konkrēti 
b tiskākie projekti un to mērķi, akcentējot, ka projektu plānošanas un izstrādes ietvaros Ventspils 
valstspilsētas pašvaldība pievērš uzmanību vides aspektiem. Aicina uzdot jautājumus. 
 

Norāda, ka nav citu komentāru vai jautājumu.  
 

K. Lemberga dod vārdu I. Boļezinai, lai atgādinātu par komentāru un priekšlikumu iesniegšanu, 

kā arī apspriežamo dokumentu pieejamību.  
 

I. Boļezina informē par Vides pārskata projekta informācijas pieejamību un atgādina, ka līdz 2021. 
gada 7. novembrim ir iespēja iesniegt rakstiskus komentārus vai priekšlikumus par Vides pārskata 
projektu. 

 

K. Lemberga izsaka pateicību visiem sanāksmes dalībniekiem un AP2027, tai skaitā Vides 

pārskata izstrādē iesaistītajām personām. 
 

Norāda, ka saņemtie priekšlikumi tiks izskatīti un iestrādāti SIVN, dokumentu tālāk nododot Vides 

pārraudzības valsts birojam. Procesa noslēdzošajā fāzē Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

apstiprinās SIVN Vides pārskatu un AP2027. 

 

K. Lemberga norāda, ka sanāksme tiek slēgta. 
 

Sanāksme tiek slēgta plkst. 15:52 

 

Sanāksmes vadītāja K. Lemberga  
 

Sanāksmi protokolēja A. Spoģis 
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Datums skatāms laika zīmogā Nr.4.8/5786/2021-NVentspils valstspilsētas pašvaldības domes 

Uz 04.10.2021. Nr. 1-106/2-651                            Vispārējai nodaļai                     
                                                                                dome@ventspils.lv 
   
  
Par Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

“Ventspils pilsētas attīstības programmai 2021.-2027.gadam“ 

 
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības domes vēstuli, kurai pievienota Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 
2021.gada 30.septembra lēmuma Nr.43 “Par plānošanas dokumenta “Ventspils pilsētas 
attīstības programmas 2021.-2027.gadam“ Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides 
pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” apliecināta kopija.  

Vides pārskata satura izklāsts norādīts un Vides pārskats izstrādāts atbilstoši 2004. gada 
23. marta Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums” prasībām.  

 Pārvalde piekrīt Vides pārskatā norādītajam, ka, ja Ventspils pilsētas attīstības 
programmas 2021.-2027.gadam plānoto rīcību realizācijas procesā netiks izmantota aktuālā 
informācija par īpaši aizsargājamiem biotopiem t.sk. ES nozīmes, un īpaši aizsargājamām 
sugām, netiks nodrošināta šo īpaši aizsargājamo dabas vērtību aizsardzība. Lai mazinātu šādu 
potenciālu negatīvu ietekmi, nepieciešams izmantot aktuālo informāciju, kas pieejama 
Pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, kā arī plānošanas procesā piesaistīt sertificētus 
sugu un biotopu jomas ekspertus. Īpaši būtiski tas ir teritorijās jūras piekrastes tuvumā, kur 
samērā bieži sastopamas tādas īpaši aizsargājamās sugas, kā Pallasa sausserdis, smiltāja neļķe, 
priežu sveķotājkoksngrauzis, pļavas silpurene u.c. Iepriekšminētās sugas ir  iekļautas Ministru 
kabineta 14.11.2000. noteikumu Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti 
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.  

Atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 12. panta 1. 
punktam ir aizliegta īpaši aizsargājamo sugu augu visās to attīstības stadijās lasīšana, 
noplūkšana un izrakšana, kā arī dzīvotņu postīšana. Šī norma attiecināma arī uz Ventspils 
pilsētu. Likuma 13.pants nosaka, ka, iegūstot īpaši aizsargājamās sugas indivīdus, jānodrošina 
labvēlīga šīs sugas aizsardzība un jāievēro šajā likumā noteiktie iegūšanas noteikumi. 
Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai nepieciešama ikreizēja atļauja. Likuma 14.panta pirmā 
daļa nosaka, ka īpaši aizsargājamo sugu indivīdus atļauts iegūt vai traucēt izņēmuma gadījumā, 
ja nav pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo populāciju labvēlīgai aizsardzībai to 
dabiskajā izplatības areālā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto Pārvalde rekomendē papildināt Vides pārskatu ar 
norādi, ka, īpaši aizsargājamu sugu individu iznīcināšana/ieguve atļauta tikai gadījumā, ja 
saņemta Pārvaldes rakstiska atļauja. 

Otra problēma, kas saistīta ar dabas aizsardzību un nav atspoguļota Vides pārskatā,  ir 



invazīvo, ekspansīvo, agresīvo sugu (svešās sugas, kas aklimatizējušās jaunās teritorijās ārpus 
sava dabiskā areāla, iekļāvušās jaunajās ekosistēmās un rada draudus šo ekosistēmu vietējiem 
organismiem) izplatība Ventspils pilsētā. Svarīgi savlaicīgi novērst šo sugu izplatīšanos, šajā 
gadījumā jau plānošanas dokumenta izstrādes laikā. Pārvalde rekomendē Vides pārskatā iekļaut 
informāciju par šīm sugām, iespējamo izplatību, teritoriju, kur tās visvairāk atrodamas, 
ietekmes vērtējumu plānošanas dokumenta īstenošanas gadījumā. Pašreiz Ventspils pilsētā 
viena no galvenajām ekspansīvajām augu sugām ir Kanādas zeltslotiņa, kas aizņem būtiskas 
platības ar tendenci palielināt tās. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507 „Dabas 
aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Pārvalde, savas kompetences ietvaros 
sniedz atzinumu, ka kopumā neiebilst pret Vides pārskata projektu “Ventspils pilsētas attīstības 
programmas 2021.-2027.gadam“ ar nosacījumu, ka Vides pārskats tiek papildināts ar iepriekš 
norādīto informāciju. 
 
 
Kurzemes reģionālās administrācijas direktore    D.Sāmīte 
 
 
 
Dermaka 29464797 
indra.dermaka@daba.gov.lv  
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Datums skatāms dokumenta paraksta laika zīmogā 

Nr. A/MN/DP-4.1/1276 
Ventspilī 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 
domes priekšsēdētājam 

J.Vītoliņa k-gam 

Par plānošanas dokumenta “Ventspils pilsētas attīstības programma 

2021.-2027.gadam” Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

Vides pārskata projektu 

 
Ventspils brīvostas pārvalde ir iepazinusies ar “Ventspils pilsētas attīstības programma 

2021.-2027.gadam” Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu, kas tika 
nodots sabiedriskajai apspriešanai. 

Vēršam uzmanību, ka Ventspils brīvostas pārvalde nav atbildīgā institūcija par putekļu, 
smaku un kaitīgo vielu monitoringa sistēmas nodrošināšanu, par to atbild piesārņojošo darbību 
operators, Valsts vides dienests un attiecīgā pašvaldība. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1082 
“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A 
un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” operators saņem attiecīgo piesārņojošas darbības 
atļauju no Valsts vides dienesta, ar konkrētiem atļaujas nosacījumi, tai skaitā, gaisa aizsardzība. 
Tāpēc aicinām Vides pārskata projektā veikt šādas korekcijas: 

 
Lpp. Vides pārskata projektā publicētā 

informācija 

Nepieciešamās korekcijas 

67 Gaisa kvalitāte: rīcības virziens ietver 
pasākumu “Putekļu, smaku un kaitīgo 
vielu monitoringa sistēmas 
nodrošināšana”, kā atbildīgo institūciju 
nosakot Ventspils Brīvostas pārvaldi līdz 
ar piesārņojošo darbību operatoriem. 

Dzēst norādi, ka atbildīgā institūcija ir Ventspils 
brīvostas pārvalde. 
 
Redakcija pēc izmaiņām: 
“Gaisa kvalitāte: rīcības virziens ietver pasākumu 
“Putekļu, smaku un kaitīgo vielu monitoringa 
sistēmas nodrošināšana”, kā atbildīgo nosakot 
piesārņojošo darbību operatoru.” 

 
Ar cieņu, 
pārvaldnieks 

A.Purmalis 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU 
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
K.Jansone 
63602326 

mailto:info@vbp.lv
http://www.portofventspils.lv/
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VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 
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Ventspilī 
 
       04.11.2021. Nr. 1.11./IZ2603 
Uz  01.10.2021. Nr. 1-106/654 

Ventspils valstspilsētas pašvaldībai  
e-pasts dome@ventspils.lv  

 
 
Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 
2021.gada 30.septembra lēmumiem Nr.43, Nr.44 
 

Ventspils novada pašvaldība 04.10.2021. saņēma  Jūsu vēstuli (reģ. Nr. IN17922)  
ar  informāciju par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra 
lēmumu  Nr. 43 “Par plānošanas dokumenta “Ventspils pilsētas attīstības programmas 
2021.-2027.gadam “Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskata projekta 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” un lēmumu Nr.44 “Par plānošanas dokumenta 
“Ventspils pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” aktualizētās 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” . 

Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 
14.10.2021. sēdē tika izvērtētas  izstrādāto plānošanas dokumentu aktualizētās  redakcijas. 

Ventspils  novada pašvaldība informē, ka nav iebildumu pret izstrādāto  
“Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam “Stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējums Vides pārskats” un “Ventspils pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģija 
līdz 2030.gadam” redakciju un sniedz pozitīvu atzinumu. 

 
Domes priekšsēdētāja vietnieks       A. Zariņš 

Roderte 
27870866 
 
 
 

mailto:dome@ventspils.lv
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         Nr. 4.6.1.-1./32626/ 
 

Uz 01.10.2021. Nr. 1-106/2-652 
 

                                                            
 
 
 
 
  

Ventspils pilsētas domei 
e adresē 
  

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes  
2021.gada 30.septembra lēmuma Nr.43 kopijas nosūtīšanu 
 

  

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļā 
(turpmāk – Inspekcija) 2021.gada 01.oktobrī tika saņemts Ventspils pilsētas domes paziņojums 
par  plānošanas dokumenta “Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam, 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums, vides pārskata projekts” nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai” (turpmāk – Vides pārskata ziņojums, Ziņojums), ar kuru  Inspekcijai tika piedāvāta 
iespēja iepazīties ar minēto ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem un iesniegt priekšlikumus 
vai viedokli par Vides pārskata ziņojumu. 
            Izskatot Ziņojumu, konstatēts, ka Ventspils pilsētas attīstības programma 2021.–2027. 
gadam (turpmāk – AP2027) ir Ventspils pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteikti pilsētas stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes, rīcības virzieni un 
veicamās darbības, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Ventspils AP2027 ietver pašvaldības un 
sabiedrības nākotnes redzējumu par pilsētas attīstību, kā arī ir pamats pašvaldības budžeta 
sagatavošanai, projektu izstrādei un investīciju piesaistei. Lai novērtētu AP2027 iespējamo būtisko 
ietekmi uz vidi, plānošanas dokumentam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
(turpmāk – SIVN), kura ietvaros tiek sagatavots Vides pārskats. SIVN izstrāde uzsākta 2021. gada 
maijā, un Vides pārskata projektu sagatavoja vides konsultāciju uzņēmums SIA “Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment”. SIVN ietvaros vērtēta plānošanas dokumenta īstenošanas iespējama  
ietekme uz šādām vides jomām: klimata pārmaiņas; atkritumu apsaimniekošana un aprites 
ekonomikas principu ieviešana; gaisa kvalitāte; vides troksnis; bioloģiskā daudzveidība un 
ainavas; ūdens kvalitāte un plūdu risks; augsne un piesārņojums; kultūrvēsturiskās vērtības.  
Visām šīm jomām tika veikts plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmju novērtējums un 
piedāvāti risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai. Ietekmju novērtējums tika 
veikts plānošanas dokumenta uzdevumu līmenī (vērtējot arī rīcības un investīciju projektus, kas 
noteikti uzdevuma īstenošanas ietvaros). 

Balstoties uz Inspekcijas kompetencēm, citā starpā tika izskatīta  Ziņojuma informācija par 
paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju veselību, īpaši pievēršot uzmanību sekojošo 
Ziņojuma sadaļu izskatīšanai: gaisa kvalitāte; vides troksnis; ūdens kvalitāte un plūdu risks, 
negatīvo ietekmju novēršanas vai samazināšanas pasākumiem. 
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Pamatojoties uz augstāk minēto, Veselības inspekcija neiebilst Ventspils pilsētas attīstības 
programmas 2021.-2027.gadam un  Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma risinājumiem.  

 
 
 
 
Sabiedrības veselības departamenta  
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja                          Inta Leite               
                                                                                                             
 
 
 
 
 
Svetlana Martinova 26336007 
svetlana.martinova@vi.gov.lv 

   
 



 
 
 
 
 
 
 

 
KURZEMES  REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401,  tālr. 63424826 | Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63626903 

e-pasts: kurzeme@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 
Ventspilī 

 
04.11.2021 Nr. 2.3/3948/KU/2021 
Uz 01.10.2021. Nr. 1-106/2-649 

 
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domei  

                                                   Nosūtīšanai eAdresē 

 

Par plānošanas dokumenta “Ventspils pilsētas attīstības  
programma 2021. - 2027.gadam” Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma  
Vides pārskata projektu 

 

Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) saņēma 
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes izstrādāto plānošanas dokumenta “Ventspils 
pilsētas attīstības programma 2021. - 2027.gadam” Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
Vides pārskata projektu (turpmāk – Attīstības programma). 
 

Pārvaldes skatījumā Attīstības programma izstrādāta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 
 
Atļauju daļas vadītāja vietnieks R. Lēvalds 

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

Zane Kalniņa 28301191 
zane.kalnina@vvd.gov.lv 



R pniec bas iela 23, R ga, LV-1045, t lr. 67321173, e-pasts pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 
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29.12.2021  

Atzinums Nr. 4-03/13 

Par Ventspils pilsētas att st bas programmas 2021.–2027. gadam 

Vides pārskatu 

Vides pārskata izstrādātāja: 
Ventspils valstspils tas pašvald ba, re istr cijas Nr. 40900038010, J ras iela 36, Ventspils,           
LV – 3601 (turpm k – Izstr d t ja). 

Vides pārskata sagatavotāja: 
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, re istr cijas Nr. 40003374818, adrese: 
V landes iela 3–6, R ga, LV–1010, e–pasts: elle@environment.lv. 

Plānošanas dokuments: 
Ventspils pilsētas att st bas programma 2021.–2027. gadam 

2021. gada  30. novembr  SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Vides 

p rraudz bas valsts biroj  (turpm k – Birojs) ir iesniegusi pl nošanas dokumenta “Ventspils 

pilsētas att st bas programma 2021.–2027. gadam” (redakcija 1.0) (turpm k – Programma) 

strat isk  ietekmes uz vidi nov rt juma (turpm k – Strat iskais nov rt jums) vides p rskata 
projektu (turpm k – Vides p rskats). Programmu izstr d ja Ventspils valstspils tas pašvald ba.  
Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpm k – Nov rt juma likums) 23.5 panta sest  
daļa noteic, ka Birojs sniedz atzinumu par vides p rskatu, emot v r  vides p rskata atbilst bu 
normat vo aktu pras b m un izraudz t  risin juma pamatojumu, k  ar  nosaka termi us, k dos 
izstr d t js p c pl nošanas dokumenta apstiprin šanas iesniedz kompetentajai instit cijai 
zi ojumu par pl nošanas dokumenta stenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, ar  vides 
p rskat  neparedz tu ietekmi. Turpat noteikts, ka gad jum , ja izraudz tais risin jums nav 
pietiekami pamatots, Birojs atzinum  nor da iebildumus, kas emami v r , lemjot par 
pl nošanas dokumenta apstiprin šanu. 
Šis Biroja atzinums par Vides p rskata projektu sagatavots atbilstoši Nov rt juma likuma 
23.5 panta sest s daļas pras b m, v rt jot izraudz t  risin juma pamatojumu un t  ietekmes uz 
cilv ku vesel bu un vidi b tiskumu, un taj  ietverti iebildumi, kas emami v r , lemjot par 
pl nošanas dokumenta apstiprin šanu. 

I. Vides pārskatā ietvertā informācija un izraudz tā risinājuma pamatojums: 
Pl nošanas dokumenta Vides p rskats atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta 
noteikumu Nr. 157 “Kārt ba, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” IV 

nodaļas “Vides pārskatā iekļaujamā informācija” (turpm k – Noteikumi Nr.157) 8. punkt  

Pielikums Nr. 4 

mailto:elle@environment.lv
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noteiktajam ietver š du inform ciju: 
1. Plānošanas dokumenta galvenie mērķi, risinājumi un iespējamās alternat vas 

1.1. Programma ir Ventspils pils tas1 pašvald bas2 vid ja termi a att st bas pl nošanas 
dokuments, kur  noteikti pils tas strat iskie m r i, att st bas priorit tes, r c bas virzieni 
un veicam s darb bas, lai sasniegtu noteiktos m r us. Programm  tiek ietverta pašreiz j s 
situ cijas anal ze, tendences un prognozes, R c bas pl ns, Invest ciju pl ns, stenošanai 
nepieciešamo resursu apjoms un Programmas stenošanas uzraudz bas k rt ba. 
Programmas izstr d  ir emta v r  Latvijas ilgtsp j gas att st bas strat ija l dz 
2030.  gadam (Latvija 2030), Latvijas Nacion lais att st bas pl ns 2021.–2027. gadam, 

Ventspils pils tas ilgtsp j gas att st bas strat ija l dz 2030. gadam un Ventspils pils tas 
att st bas programmas 2014. – 2020. gadam izv rt jums, Kurzemes pl nošanas re iona 
un Ventspils novada pl nošanas dokumenti, k  ar  Eiropas Savien bas (turpm k – ES) 

priorit tes pl nošanas periodam no 2021. gada l dz 2027. gadam un glob lie ANO 
ilgtsp j gas att st bas m r i.  

1.2. Vides p rskats ir izstr d ts, pamatojoties uz Biroja 2021. gada 6. apr ļa l mumu Nr. 4–
02/283. Strat isk  nov rt juma m r is ir integr t vides aspektus Programmas pl nošan  
un l mumu pie emšan , lai veicin tu ilgtsp j gu att st bu.  

1.3. Pamatojoties uz Programm  izvirz to pils tas att st bas virsm r i “Iedz votāju skaita 
saglabāšana pilsētā”, taj  ir noteiktas š das priorit tes ar attiec gi pak rtotiem r c bas 
virzieniem:  

1.3.1. 1. Prioritāte Prasmes – iedz votāji sasniedz savus mērķus un ieg st materiālo 
labklāj bu ar r c bas virzieniem: 1) P–1 Tirgus piepras jumam atbilstošs 
profesion l s, augst k s un m žizgl t bas pied v jums, zin tnes un p tniec bas 
att st ba; 2) P–2 M sdien ga un pietiekama pirmsskolas, visp r j  un interešu 
izgl t ba; 3) P–3 Izgl t bas, zin tnes, p tniec bas un biznesa sadarb ba, zin t u 
ietilp gu uz mumu att st ba; 4) P–4 Ventspils br vostas stiprin šana un ar ostas 
darb bu saist tu uz mumu att st ba; 5) P–5 IKT nozares att st ba; 6) P–6 

Uz m jdarb bas att st ba pils t ; 7) P–7 T risma att st ba un 8) P–8 tri, moderni 

sakari, IKT un viedo tehnolo iju darb bai nepieciešam  infrastrukt ra;  
1.3.2. 2. Prioritāte L dzdarb ba – iedz votāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvald bu, 

un j tas pieder gi ar r c bas virzieniem: 1) L–1 Sabiedr bai tuva un moderna pils tas 
p rvalde; 2) L–2 Iedz vot ju grupu, paši jaunatnes pašiniciat vas atbalsts; 3) L–3 

Iedz vot ju emigr cijas mazin šana un remigrantu/ rvalstnieku integr cija; 4) L–4 

Jaunu risin jumu ieviešana jauniešu notur šanai un piesaistei; 5) L–5 Daudzveid ga, 
intens va, iedz vot jus un apmekl t jus saistoša kult ras dz ve un 6) L–6 

Daudzveid gas sportošanas, akt v s atp tas un augstas klases sporta iesp jas;  
1.3.3. 3. Prioritāte Vide – iedz votāji j tas fiziski un emocionāli droši un pārliecināti par 

savu nākotni ar r c bas virzieniem: 1) V–1 Kvalitat vu un komfortablu m jokļu 
att st ba; 2) V–2 Kvalitat va vesel bas apr pe; 3) V–3 Progres vi soci lie 
pakalpojumi un soci l  pal dz ba; 4) V–4 Ilgtsp j gas pils tas transporta 
infrastrukt ras, t s viet j s un re ion l s sasniedzam bas, k  ar  sabiedrisk  
transporta pakalpojumu att st ba; 5) V–5 rts, pievilc gs, inovat vs pils tas 
labiek rtojums; 6) V–6 Atkritumu saimniec ba ar augstu p rstr des patsvaru; 7) V–

 
1 Kopš 2021. gada 1. j lija – Ventspils valstspils ta (https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-

apdzivoto-vietu-likums (skat ts 29.12.2021.). 
2 Kopš 2021. gada 1. j lija – Ventspils valstspils tas pašvald ba (Turpat (skat ts 29.12.2021.). 
3 L mums pieejams: https://www.vpvb.gov.lv/lv/lemumi (skat ts 21.12.2021.). 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://www.vpvb.gov.lv/lv/lemumi
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7 Augsta vides kvalit te; 8) V–8 Augstas kvalit tes komun lie pakalpojumi un 9) 

V–9 Pašvald bas un valsts sadarb ba droš bas un k rt bas nodrošin šan . 
1.4. Pl nošanas dokumentam nav ietvertas alternat vas to ieviešanai, bet, veicot Strat isko 

nov rt jumu, ir nov rt ta situ cija, kad pl nošanas dokuments netiek izstr d ts un 
saglab jas esošais st voklis (pamatst voklis), nor dot to k  “nulles” alternat vu. 
Sal dzinot Programmas stenošanas scen riju pamatst vokli, tiek rekomend ta 
pl nošanas dokumenta stenošana, k  rezult t  sagaid mas vair k pozit vas ietekmes uz 
vides aspektiem. Tom r, lai samazin tu potenci lo negat vo ietekmi no konkr tu 
projektu/r c bu stenošanas, k  ar  maksimiz tu potenci l s pozit v s ietekmes, ir 
rekomend ts emt v r  ierosin jumus ietekmes uz vidi mazin šanai. 

1.5. Saist b  ar pl notaj m priorit t m un att st bas virzieniem, k  ar  pl nošanas dokumenta 
iesp jam m alternat v m Birojs sniedz savu viedokli: 

1.5.1. Vides p rskat  nor d ts: “Tā kā normat vie akti neparedz izstrādāt alternat vas 
att st bas programmai, veicot AP2027 SIVN, ir izvēlēta un novērtēta ar  tā saucamā 
nulles alternat va, respekt vi – AP2027 netiek izstrādāts un saglabājas esošais 
stāvoklis”, savuk rt Birojs nepiekr t š dam Vides p rskat  sniegtajam 
apgalvojumam. Saska  ar Nov rt juma likuma 1. panta 7. punktu skaidrojum  par 
vides p rskatu nor d ts, ka tas ir: “atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, 
koncepcijā vai cita veida plānošanas dokumentā, uz kuru attiecas šā likuma 
nosac jumi, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē attiec gā 
dokumenta, kā ar  iespējamo alternat vu stenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā 
plānošanas dokumenta mērķus, paredzēto realizācijas vietu un darb bas jomu”.  
Savuk rt atbilstoši Noteikumu Nr. 157 7.1 punkt  noteiktajam Vides p rskat  
identific , apraksta un izv rt  pl nošanas dokumenta un iesp jamo alternat vu 
ietekmi uz vidi, emot v r  pl nošanas dokumenta izstr des m r us un teritoriju, 
kura var tu tikt ietekm ta. Pras bu par alternat vas iekļaušanu Vides p rskat  nosaka 
ar  Noteikumu Nr. 157 8. punkts. L dz ar to daž du risin jumu nov rt šana izriet no 

normat vo aktu pras b m un Strat isk  nov rt juma m r is ir izv l ties un pamatot 
piem rot ko risin jumu. 

1.5.2. Birojs konstat , ka konkr tajam pl nošanas dokumentam alternat vu nov rt jums 
Vides p rskat  nav sniegts. Vienlaic gi Birojs v rš uzman bu uz to, ka iesp jamo 
alternat vu nov rt jums nenoz m , ka b tu j nov rt  iesp jamas alternat vas 
Programmas izstr dei k  t dai (sal dzinot to ar esošo situ ciju), bet gan, ka 
v rt jamas ir alternat vas veidiem un pas kumiem, ar k diem noteiktajos att st bas 
virzienos var tu sasniegt pl nošanas m r us. Turkl t alternat vos risin jumus nav 
nepieciešams izv rt t piln gi katram pas kumam, bet gan tiem, kas saist ti ar ietekmi 
uz vidi, kur apsv rtas un iesp jamas alternat vas. Pl nošanas dokumentu izstr des 
gait  daudzveid gi un daž di risin jumi vienm r tiek apsv rti, gala variant  
pas kumu pl n  iestr d jot tikai tos, kas nov rt ti k  sasniedzamajam m r im, 
situ cijai un pieejamam finans jumam atbilstoš kie. Strat isk  nov rt juma 
uzdevums ir š s daž d s idejas un alternat vas izgaismot un par d t ar  Vides 
p rskat , sal dzin t t s no vides ieguvumu viedokļa, pamatot, k d ļ tieši konkr tais 
pas kums izv l ts k  pamatot kais. T d ļ ar  Noteikumu Nr. 157 8.7. punkts paredz, 

ka Vides p rskat  nepieciešams atspoguļot, k di pl nošanas risin jumi pl nojuma 
izstr des proces  v rt ti, un, veicot izsv rtu sal dzin jumu, pamatot konkr to 
risin jumu (šaj  gad jum  – konkr to r c bas virzienu ar uzdevumiem) izv li. 
Pl nošanas dokumenta stenošanas alternat vu v rt jums ir neat emama Strat isk  
nov rt juma sast vdaļa, kad sal dzin jumu kontekst  ar sasniedzamajiem m r iem 
– j atspoguļo, k  non kts pie secin juma, ka Programm  noteikto m r u 
sasniegšanai nosak mas tieši konkr t s atbalst m s darb bas. Konkr taj  gad jum  
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Izstr d t ja nav izmantojusi t s iesp jas, ko sniedz Strat iskais nov rt jums, lai pie 
nepieciešam bas b tu iesp ja elast g k main t k du no pl notaj m aktivit t m un tur 
pl noto finanšu ieguld jumu, ja tiktu konstat ts, ka darb bu stenošana var negat vi 
ietekm t vidi (piem ram, attiec b  uz paši aizsarg jam m dabas teritorij m un 
cit m dabas v rt b m). 

2. Esošā vides stāvokļa apraksts, paši teritorijās, kuras plānošanas dokumenta 
stenošana var būtiski ietekmēt, un iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments 

netiktu stenots 

2.1. Vides p rskat  iekļauta publiski pieejam  valsts, re iona, pašvald bas u.c., tostarp VSIA 
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpm k – LV MC),  inform cija 
par esošo vides st vokli, analiz jot pieejamo inform ciju par esošo vides st vokli 
teritorij s, kuras pl nošanas dokumenta stenošana var b tiski ietekm t:  

2.1.1. Ventspils valstspils tas galven  priekšroc ba ir atrašan s eogr fiski noz m g  viet , 
kur iesp jams att st t multimod lu transporta mezglu, kas savieno j ras, dzelzceļa 
un autoceļu transportu. Tas paver plašas iesp jas viet jiem un rvalstu uz m jiem, 
it paši transporta un apstr des r pniec bas nozar s. Svar gs Ventspils ekonomikas 
att st bas elements ir Ventspils br vosta, kas pils t  nodrošina uz m jdarb bas 
infrastrukt ru vai t s izveides iesp jas un invest cij m labv l gu vidi.  

2.1.2. Izv rt jot uz mumu darb bas ietekmi uz gaisa kvalit ti, Ventspils valstspils tas 
uz mumus nosac ti var iedal ti tr s grup s – komun l s saimniec bas uz mumi, 
Ventspils br vostas uz mumi, kas nodarbojas ar daž du kravu tranz tu, un 
ražošanas uz mumi. P d jo gadu laik  (p c 2017. gada) Ventspil  pies r ojuma 
avotu skaits ir samazin jies4, k  ar  samazin jies kop jo emisiju apjoms, paši 
gaistošo organisko savienojumu (GOS) patsvars kop j  emisiju apjom . GOS 
emisiju samazin jums ļoti izteikts 2018. gad , kad naftas produktu p rkraušanas 
termin ļi uzst d ja tvaiku sav kšanas iek rtas. T  k  Ventspils valstspils t  nav 
dabasg zes infrastrukt ras, k  rezult t  kurin m  strukt r  domin  biomasa, tad 
lielu daļu no daļi u PM2,5 emisiju apjoma pils t  rad ja individu l s apkures 
iek rtas, otru liel ko daļi u PM2,5 emisiju apjomu – ku u dzin ju emisijas5. 

Nep rtrauktus gaisa kvalit tes nov rojumus – monitoringu Ventspil  veic divas 
monitoringa stacijas: Ventspils br vostas p rvaldes pašum  esoš  gaisa monitoringa 
stacija J ras iel  36 un LV MC stacija Talsu un T rgales ielu krustojum , kas m ra 
s ra dioks da, sl pekļa dioks da, amonjaka, ksilola, toluola, benzola un daļi u PM10 

koncentr ciju pils tas gais . Valsts vides dienests papildus uzst d jis iek rtu vides 
st vokļa monitoringa vajadz b m un nep rtrauktu m r jumu veikšanai daļi u PM10 

un PM2,5 koncentr cijas noteikšanai gais . Saska  ar LV MC datiem laika period  
no 2015. l dz 2019. gadam nevienas gaisu pies r ojoš s vielas (s ra dioks da, 
sl pekļa dioks da, benzola, putekļu daļi u, ozona) vid j  koncentr cija Ventspil  
nav p rsniegusi normat vajos aktos noteiktos robežlielumus cilv ka vesel bas 
aizsardz bai. Raksturojot tendences turpm k  n kotn , Izstr d t jas v rt jum  
sagaid ms neb tisks uzlabojums r pniecisk  pies r ojuma daļi u PM10 emisiju 

gada vid j s koncentr cijas samazin šan , savuk rt neb tiski pasliktin sies situ cija 
ar sl pekļa dioks da koncentr cij m no pieaugoš  autotransporta skaita, k  ar  
sagaid ms daļi u PM2,5 emisiju gada vid j s koncentr cijas pieaugums, kura 
noteicošais avots ir individu l  ku siltumapg de un ku u dzin ju emisijas, jo 

 
4 Valsts statistikas p rskats “2 – Gaiss”, https://videscentrs.lvgmc.lv/  (skat ts 21.12.2021.). 
5 Ventspils gaisa pies r ojuma avotu emisiju (PM10, PM2,5 un benzols) izkliedes apr in šana (model šana) un 
priekšlikumu sagatavošana Ventspils pils tas teritorijas pl nojuma pras b m, SIA Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment, 2018. 

https://videscentrs.lvgmc.lv/
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n kotn  tiek prognoz ts energoresursu pat ri a pieaugums.  
2.1.3. Ventspils valstspils t  vides trokš a pies r ojumu rada 3 noz m gas avotu grupas – 

autotransporta kust ba, dzelzceļa transports, k  ar  r pniecisk  darb ba. Ventspils 
valstspils tas teritorijai nav veikts visaptverošs vides trokš a nov rt jums, tom r 
l dz gi k  cit s Latvijas pils t s noz m g ko vides trokš a pies r ojumu rada 
autotransports. T pat lok li trokš a pies r ojumu rada ar  kravu p rvad jumi pa 
dzelzceļu un r pniecisko iek rtu darb ba, kas atseviš s pils tas daļ s pat var tu b t 
domin jošie trokš a avoti, tom r kopum  visas pils tas m rog  to loma ir maz ka 
nek  autotransporta rad tajam troksnim. Izstr d t jas v rt jum , emot v r  
nacion la l me a prognozes par satiksmes intensit tes palielin šanos, autotransporta 
rad tais trokš a l menis Ventspils valstspils t  pieaugs. 

2.1.4. Noz m g k s dabas v rt bas Ventspils valstspils t  atrodamas apst d jumu un dabas 
teritorij s. Dabas teritorijas jeb dabisk s ekosist mas aiz em ap 45 % pils tas 
teritorijas6, tie, galvenok rt, ir melnalkš u meži pils tas dienvidu daļ  un priežu 
meži ziemeļu daļ , k  ar  purvi un pļavas Staldzen , Maurciem  un lidlauka 
apk rtn . Ventspils valstspils tas teritorij  atrodas tr s paši aizsarg jam s dabas 
teritorijas (turpm k – ADT): 1) dabas liegums “B šnieku ezera krasts”; 2) 

eolo iskais un eomorfolo iskais dabas piemineklis “Staldzenes stāvkrasts” un 3) 

eolo iskais un eomorfolo iskais dabas piemineklis “Dampeļu atsegums”. 

Min taj m ADT nav izstr d ti individu lie aizsardz bas un izmantošanas 
noteikumi, savuk rt ADT dabas aizsardz bas pl ni tika izstr d ti 2008.–2018. 

gadam, bet nav atjaunoti. Izstr d t jas v rt jum  n kotn  zaļo teritoriju patsvars 
saglab sies vismaz esošaj s plat b s, k  ar  tiks izstr d ti ADT dabas aizsardz bas 
pl ni. 

2.1.5. densobjekti (upes, attekas, kan li, melior cijas gr vji, ezers un d i) aiz em 
~ 12,6 % no Ventspils valstspils tas teritorijas, no tiem noz m g kie ir Venta, kas 
š rso Ventspils valstspils tu aptuveni 8 km garum , un B šnieku ezers, kura 

plat ba ir 3,3 km2. Ventspils valstspils ta ietilpst Ventas upju baseina teritorij  un 
atbilstoši Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas un pl du riska 
p rvald bas pl na 2022. – 2027. gada projekta ekolo isk s kvalit tes nov rt jumam 
secin ms, ka laba ekolo isk  kvalit te ir E025 B šnieku ezeram, vid ja – V029SP 

Ventspils ostas teritorijai un slikta – V027 Venta_4. densobjektu ekolo isko 
kvalit ti galvenok rt ietekm  notek de i no ražošanas un publisk s apb ves 
teritorij m, k  ar  no m jsaimniec b m. Liel ko daļu paliekoš  pies r ojuma veido 

misk  sk bekļa pat ri š ( SP), suspend t s vielas un kop jais sl peklis7. Saska  
ar LV MC pieejamo inform ciju ikgad jais kop jais notek de u paliekoš  
pies r ojuma apjoms Ventspils valstspils tas teritorij  kopš 2013. gada ir 
samazin jies gandr z par 30 %8, kur t  galvenais iemesls ir notek de u daudzuma 
samazin šan s. 

2.1.6. Ventspil  atrodas tr s ofici l s peldvietas, no t m Zilais karogs pieš irts Ventspils 
pludmalei divdesmit tr s reizes. Regul ras peld de u anal zes tiek veiktas gan 
Ventspils Zil  karoga pludmal , bet ar  cit s peldviet s – Staldzen  un B šnieku 
ezera peldviet . Saska  ar Vesel bas inspekcijas monitoringa datiem peldviet s 
de u kvalit te nov rt ta k  izcila.9 

2.1.7. Ventspils valstspils t  dzeramais dens padevei centraliz taj  densapg des 

 
6 Ventspils pils tas teritorijas pl nojums 2006.-2018. gadam ar groz jumiem. 
7 Valsts statistikas p rskats “2 – dens”, pieejams: https://videscentrs.lvgmc.lv/ (skat ts 27.12.2021.). 
8 Turpat. 
9 Vesel bas inspekcijas t mekļvietne, pieejams: www.vi.gov.lv (skat ts 27.12.2021.). 

https://videscentrs.lvgmc.lv/
http://www.vi.gov.lv/
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sist m  tiek ieg ts no densg tnes vietas “Ogsils”, kas atrodas Ventspils novad . 
No pazemes ieg tais dens non k Ventspils valstspils tas dzeram  dens 
atdzelžošanas stacij , kur tas tiek att r ts, izmantojot aer ciju un filtr šanu smilšu 
filtros. Atbilstoši Vesel bas inspekcijas veikt  dzeram  dens kvalit tes 
auditmonitoringa datiem laika period  no 2013. gada l dz 2019. gadam neatbilst bas 
normat vos aktos noteiktaj m pras b m nav konstat tas.10 Ventspil  ilggad gaj  laika 
period  ir samazin jušies dens zudumu11. Piesaistot ES l dzfinans jumu, ir izb v ti 
jauni densapg des un kanaliz cijas t kli, l dz ar to paplašin s šo pakalpojumu 
pieejam ba pils t  (no 97,6 % kop j  deklar to iedz vot ju skaita 2013. gad  l dz 
98,5 % – 2020. gad ). 

2.1.8. Ventspils aglomer cij  att r tie notek de i no notek de u att r šanas ietais m 
Dzintaru iel  52A, Ventspil  (turpm k – NAI) pa kanaliz cijas kolektoru tiek 
izvad ti Baltijas j r . Laika period  no 2013. gada l dz 2019. gadam tiek nodrošin ta 
atbilstoša notek de u att r šanas efektivit te. K  probl ma Vides p rskat  nor d ta 
kritiska situ cija NAI kanaliz cijas kolektoram, kur vair kk rt gi ir notikušas 
av rijas un cauruļvada pl sumi, tom r, lai nodrošin tu pakalpojumu nep rtraukt bu 
un droš bu novadot j r  notek de us, ir ļoti b tiska un aktu la kolektora p rb ve 
j r  un daļ ji ar  krasta zon .  

2.1.9. Ventspils teritorija p d jo 7 gadu period  ir pakļauta j ras krasta erozijas riskam. 
Dabiskas pl du apdraud tas teritorijas ir palie u teritorijas (upju un ezeru ielejas), 

kas appl st palu vai pl du gad jum , un j ras v juzpl du apdraud tas teritorijas, 
kur s stipra v ja laik  j ras de i iepl st upju ietek s un piej ras ezeros, k  ar  
teritorijas, kas appl st j ras krastu erozijas d ļ. K  pl du risku teritorija Vides 
p rskat  ir nor d ta erozijas ietekm tais j ras krasts Staldzen . P c LV MC 
izstr d t  Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas pl na un pl du riska 
p rvald bas pl na 2022.–2027. gadam sniegtajiem datiem Ventspils valstspils t  
pl du riskam pakļauto iedz vot ju skaits pavasara pl dos ir visaugst kais (1 138 

cilv ki mazas varb t bas pl dos, attiec gi soci l  riska grup  cilv ku skaits 
appl stošaj  teritorij  ir 728).12 Pavasara pl du laik  appl stošo teritoriju plat ba ar 
mazu pl du riska varb t bu sasniedz 1,86 km2, ar vid ju pl du riska varb t bu 1,14 
km2 , bet ar lielu – 0,69 km2. Paredzams, ka klimata p rmai u ietekm  v juzpl du 
un lietus pl du risks Ventspils valstspils t  paaugstin sies, bet samazin sies pali.13 

Pils tas teritorij  bieži ir nov rojami ar  slaic gi lok li pl di sp c gu lietusg žu 
laik , kur appl šanas c lonis pils tas teritorij  ir lietus dens kanaliz cijas sist mu 
tr kums vai lietus dens novad šanas sist mu projekt to parametru neatbilst ba 
intens v m lietusg z m.14 Vides p rskat  sniegta inform cija par projektiem vides 
st vokļa uzlabošan , tostarp Ventspils valstspils t  2017. gad  uzs kta Vidumup tes 
nog žu un gultnes p rb ve, vair ki posmi stiprin ti ar faš n m un vel n m projekta 
“Pl du riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” ietvaros. 

2.1.10. Atbilstoši Vides p rskat  sniegtajai inform cijai Ventspils valstspils t  ir veikta 
praktiski visu liel ko r pniecisko uz mumu grunts un grunts de u pies r ojuma 
izp te, kuras gait  ir apzin ti galvenie pies r ojuma are li pils tas teritorij . 
Ventspils valstspils t  ir izdal tas 23 pies r otas vietas (2011. gad  bija 24 
pies r otas vietas ), 41 potenci li pies r ota vieta (2011. gad  bija 43 potenci li 

 
10 Vesel bas inspekcijas t mekļvietne, pieejams: www.vi.gov.lv (skat ts 27.12.2021.). 
11 Valsts statistikas p rskats “2 – dens”, pieejams: https://videscentrs.lvgmc.lv/ (skat ts 27.12.2021). 
12 Iesp jamo pl du post jumu vietu kartes, pieejams https://www.meteo.lv/lapas/vide/pludu-riska-informacijas-

sistema/pludu-riska-informacijas-sistema?id=2103&nid=889 (skat ts 27.12.2021). 
13 Turpat. 
14 Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas un pl du riska p rvald bas pl ns 2022. - 2027. gadam, LV MC, 
R ga, 2021. 

http://www.vi.gov.lv/
https://videscentrs.lvgmc.lv/
https://www.meteo.lv/lapas/vide/pludu-riska-informacijas-sistema/pludu-riska-informacijas-sistema?id=2103&nid=889
https://www.meteo.lv/lapas/vide/pludu-riska-informacijas-sistema/pludu-riska-informacijas-sistema?id=2103&nid=889
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pies r otas vietas) un 16 vietas, kuras atbilst kategorijai “nav piesārņota vieta”.15 

Pies r ot s vietas veido bijuš s PSRS armijas teritorijas, darbn cas, pestic du un 
miner lm slu noliktavas, sadz ves atkritumu izg ztuves, degvielas uzpildes stacijas, 
osta u.c. T  k  Ventspil  atrodas ostu teritorija, nov rojams liel ks naftas produktu 
un to ražošanas blakusproduktu pies r ojums,  kas tieši ietekm  Baltijas j ru un 
Ventu. 2014. gad  Ventspils br vost  tika pabeigta ar naftas produktiem pies r ot  
1. muli a demont ža, k  rezult t  tika likvid ts iev rojams ostas akvatorijas 

pies r ojums, kopum  att rot ~ 32 000 m3 ar naftas produktiem pies r ota grunts. 
2.1.11. Ventspils valstspils tas teritorij  2015. gad  bija vair kas degrad tas teritorijas, tai 

skait  strat iski svar g s viet s, kuru kop j  plat ba sasniedza 716 ha, taču 2017. 
gad  t  palielin j s l dz ~ 734 ha16. 2019. gad  ERAF l dzfinans t  projekta 
Nr. 5.6.2.0/18/I/006 ietvaros uzs kta ku Pils iel  45 un Pils iel  47 p rb ve un 
teritorijas labiek rtojums 1 527 m2 plat b , kas atrodas pils tas v sturisk s apb ves 
teritorij . 2019. gad  tika ar  pabeigts projekts Nr. 5.6.2.0/18/I/004 “Degradētas 
teritorijas atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspil ”, kur projekta 

rezult t  tika izb v ti divi publiski auto st vlaukumi papildus 133 automaš n m 
atjaunojam  degrad t  teritorij  Ventspils Augsto tehnolo iju park .  

2.2. Nov rt jis sniegto inform ciju, Birojs secina, ka Vides p rskat  ir iekļauta inform cija 
par esošo vides st vokli galvenajos ietekmes aspektos, ar ko saist ti att st bas virzienu 
liel kie izaicin jumi un vides probl mas. Inform cija sniegta kontekst  ar pl nošanas 
dokument  noteiktajiem r c bas virzieniem un to stenošanas risin jumiem. Pozit vi 
v rt jams tas, ka vides st vokļa nov rt jums ir saist ts ar identific tajiem galvenajiem 
izaicin jumiem kontekst  ar Programmas aktivit t m, kas ir viens no b tisk kajiem vides 

st vokļa izv rt juma (Vides p rskat ) uzdevumiem. Iev rojot šo uzdevumu, Vides 
p rskat  identific tas vides jomas, kuras var tu tikt ietekm tas ar pl nošanas dokument  
paredz tajiem att st bas virzieniem un risin jumiem. Savlaic gi identific jot riskus, 

iesp jams nov rt t, k  ar pl nošanas dokumentu vides st vokli var uzlabot, pasliktin t vai 
saglab t esošaj  st vokl , savlaic gi nov ršot negat vo ietekmi. No Vides p rskat  
sniegt s inform cijas Birojs secina, ka Ventspils valstspils tas pl nošanas dokumenta 

stenošan  j em v r  š di vides aspekti: 
2.2.1. K  viena no probl m m Vides p rskat  ir atz m ts konstat t  Ventas upju baseina 

apgabala apsaimniekošanas un pl du riska p rvald bas pl na 2022. – 2027. gada 

projekt  (turpm k – UBA pl ns) ekolo isk s kvalit tes nov rt jums Ventspils 
valstspils t  esošajiem densobjektiem, tostarp densobjektam V029SP Ventspils 
ostas teritorijai un densobjektam V027 Venta_4, kur uz UBA pl na izstr des br di 
nav sasniegta laba ekolo isk  un/vai misk  kvalit te. L dz ar to min tie 
densobjekti ir nosak mi par riska densobjektiem, jo tie var nesasniegt 
densobjektu labu kvalitat vo un kvantitat vo st vokli atbilstoši Eiropas Parlamenta 

un Padomes direkt vas 2000/60/EK, kas nosaka Kopienas pas kumu ietvaru dens 
politikas jom , pras b m. Biež kie c lo i riska identific šanai nesasniegt labu 
kvalit ti ir hidromorfolo iskie p rveidojumi un biog nu slodze, ko, galvenok rt, 
ietekm  novad tie notek de i. Vienlaikus Birojs konstat , ka pl nošanas dokument  
iekļautajos Invest ciju projektos  denssaimniec bas att st ba Ventspil , VI kārta un 

Ilgtspēj gas denssaimniec bas att st ba ir pl nots risin t ar denssaimniec bas un 
kanaliz cijas apsaimniekošanu saist tos jaut jumus, tostarp ar  jaunu densapg des 
un kanaliz cijas t klu izb vi, t d j di paplašinot m jsaimniec bu/teritoriju 

 
15  LV MC pies r oto un potenci li pies r oto vietu re istrs, pieejams https://videscentrs.lvgmc.lv (skat ts 
27.12.2021). 
16 Ventspils pils tas att st bas programmas 2014.-2020. gadam p rskats par stenošanu 2019. gad , Ventspils 
pils tas pašvald ba. 

https://videscentrs.lvgmc.lv/
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nodrošin juma patsvaru ar centraliz to densapg des un notek de u sav kšanas 
sist mas izveidi. Tom r Birojs uzskata, ka b tiska probl ma ir saist ma ar 
notek de u att r šanas iek rt m Dzintaru iel  52A, Ventspil , kuru kanaliz cijas 
kolektori ir novad ti Baltijas j r . Atbilstoši Vides p rskat  nor d tajam p d jo 10 
gadu laik  Baltijas j ras akme aino piekrasti pie dabas pieminekļa “Staldzenes 
stāvkrasts” krasta erozija negat vi ietekm  infrastrukt ras objektus Ventspils 

valstspils t , tostarp pašvald bas pašum  esošo NAI kolektoru. Kolektoram 
vair kk rt gi ir notikušas av rijas un cauruļvada pl sumi, kas ir nov rsti, veicot 
remontdarbus. Tom r, lai nodrošin tu ilgtsp j gu denssaimniec bas att st bu, 
tostarp pakalpojumu nep rtraukt bu un droš bu novadot j r  notek de us, Birojs 
pievienojas Izstr d t jas viedoklim, ka ir ļoti b tiski un aktu li rast risin jumus 
kolektora p rb vei j r  un daļ ji ar  krasta zon . T pat Vides p rskat  nor d ts uz 
kanaliz cijas sist mas nepiln b m saist b  ar lietus dens kanaliz cijas sist mu 
tr kumu vai lietus dens novad šanas sist mu projekt to parametru neatbilst bu 
intens v m lietusg z m, jo sp c gu lietusg žu laik  slaic gi lok li pl di Ventspil  ir 
nov rojami bieži. L dz ar to pašvald bai ir j pl no/j veic pas kumi min t s 
probl mas risin šanai.  

2.2.2. Ventspils valstspils ta k  nacion las noz mes teritorija ir iekļauta Vides aizsardz bas 
un re ion l s aizsardz bas ministrijas 2020. gada 11. mart  apstiprin taj  iesp jamo 
pl du post jumu vietu kart .17 Ventspil  pavasara pl du laik  appl stošo teritoriju 
plat ba ar mazu pl du riska varb t bu sasniedz 1,86 km2, ar vid ju pl du riska 
varb t bu – 1,14 km2, bet ar lielu – 0,69 km2. Visliel kie ekonomiskie zaud jumi 
saist ti ar apdraud to ku atjaunošanu un ceļu rekonstrukciju, kas kopum  pavasara 
pl dos ar mazu varb t bu Ventspils valstspils t  var sasniegt 2,7 milj. EUR.18 K  
nor d ts Vides p rskat , tad, turpinot pl du riska samazin šanas pas kumu 
stenošanu l dz 2027. gadam, Ventspils teritorij  pl nots samazin t lietus pl du 

izrais to apdraud jumu 616 iedz vot jiem ~ 200 ha plat b . Birojs, izskatot 
Programm  pl notos Invest ciju projektus, konstat , ka pie pl notaj m darb b m 
pl du risku mazin šanai tiek paredz ta ma istr lo gr vju un melior cijas sist mu 
pilnveidošana, pl du risku samazin šanas pas kumi - virszemes noteces sist mas 
izveide. Birojs v las v rst pašvald bas uzman bu, ka periodiski appl stoš s 
teritorijas veic noz m gu uzdevumu vides aizsardz bas m r im, tai skait  pilda pl du 
negat vo seku nov ršanas funkciju. L dz ar to pašvald bai j em v r   Aizsargjoslu 
likum  noteikt s pras bas. Aizsargjoslu likuma 37. panta pirm s daļas 4. punkts 

paredz, ka virszemes densobjektu aizsargjoslu appl stošaj s teritorij s aizliegts 

veikt teritorijas uzb ršanu, b v t kas un b ves, ar  aizsargdambjus (t d j di 
padarot teritorijas apb v jamas), tom r no Aizsargjoslu likuma 37. panta pirm s 
daļas 4. punkta izriet, ka appl stošaj s teritorij s noteiktu objektu b vniec ba 
iz muma k rt  var tikt veikta esošu b vju aizsardz bai. Vienlaikus Birojs v rš 
uzman bu tam, ka š ds iz mums nevar kalpot m r im padar t š das teritorijas par 
neappl stoš m un n kotn  – apb v jam m.  Appl stoš s teritorijas un pl du riska 
teritorijas tiek noteiktas un par d tas pašvald bu teritorijas pl nojumos, t p c Birojs 
rekomend  pašvald bai paši piev rst uzman bu min taj m pl du riska teritorij m, 
lai turpm kajos teritorijas att st bas pl nošanas dokumentos tiktu emti v r  
Aizsargjoslu likum  noteiktie nosac jumi. 

2.2.3. Vides p rskat  nor d ts uz ADT Ventspils valstspils t , kas ir noz m gs pašvald bas 
t risma resurss. ADT nav izstr d ti individu lie aizsardz bas un izmantošanas 
noteikumi, savuk rt ADT dabas aizsardz bas pl ni tika izstr d ti 2008.–

 
17 Pieejams: https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes (skat ts 27.12.2021). 
18 Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas un pl du riska p rvald bas pl ns 2022. - 2027. gadam, LV MC, 
R ga, 2021. 

https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes
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2018. gadam, bet nav atjaunoti. Programmas Invest ciju projektos ir paredz ta 
t risma un atp tas pakalpojumu att st ba, tom r Birojs uzskata, ka probl mu var 
rad t atbilstošas infrastrukt ras nepietiekam ba, k  ar  tas, ka ADT nav 
atjaunoti/pagarin ti dabas aizsardz ba pl ni, k  ar  nav izstr d ti individu lie 
aizsardz bas un izmantošanas noteikumi, kas detaliz t k noteiktu atļaut s un 
aizliegt s darb bas šaj s teritorij s, k  ar  ietvertu teritoriju infrastrukt ras 
pl nojumu. L dz ar to turpm k pašvald bai b tu ieteicams sadarboties ar Dabas 
aizsardz bas p rvaldi, lai rastu risin jumus nepieciešam s vides infrastrukt ras 
izveidei, t d j di pils tas teritorij  b tu iesp jams nov rst/mazin t antropog n s 
slodzes ietekmi t ristu un viet jo iedz vot ju paši iecien t s dabas teritorij s. 

3. Plānošanas dokumenta stenošanas būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums  
3.1. Vides p rskata 4. nodaļ  sniegts pl nošanas dokumenta stenošanas ietekmes uz vidi 

nov rt jums. Strat isk  nov rt juma proces  ir izdal tas b tisk k s vides jomas: klimata 
p rmai as, atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomikas principu ieviešana, gaisa 

kvalit te, vides troksnis, biolo isk  daudzveid ba un ainavas, dens kvalit te un pl du 
risks, augsne un pies r ojums, k  ar  kult rv sturisk s v rt bas, kur m tika veikts 
pl nošanas dokumenta stenošanas ietekmju nov rt jums un pied v ti risin jumi b tisko 

ietekmju nov ršanai un samazin šanai: 
3.1.1. Klimatu p rmai  viens no b tisk kiem ietekm jošiem faktoriem ir CO2 (oglekļa 

dioks da) emisijas. K  nor d ts Vides p rskat , tad CO2 emisij m no stacion raj m 
sadedzin šanas iek rt m, kas iesniedz statistikas p rskatus atbilstoši normat vo aktu 
pras b m, ir tendence samazin ties. Programm  tiek iekļauti vair ki pas kumi, kas 
orient ti uz energoefektivit tes paaugstin šanu, priv t  autotransporta izmantošanas 
samazin šanu, e–pakalpojumu att st bu, alternat vo degvielu izmantošanas patsvara 
palielin šanu un veloceļu t klu att st bu, kas v rt jami pozit vi klimata p rmai u 
mazin šanas kontekst . T pat Programm  tiek iekļauti ar  pas kumi, kas v rsti uz 
klimatnotur guma palielin šanu un piel gošanos klimata p rmai m, tai skaig  
pl du risku samazin šanu, zaļ s infrastrukt ras izmantošanu, br vi pieejam  
dzeram  dens nodrošin šanu publisk s viet s. Savuk rt potenci la negat va 
ietekme Izstr d t jas v rt jum  sagaid ma no r c b m, kas v rstas uz lidostas 
att st bu, kas var palielin t ar avi ciju saist t s SEG emisijas. 

3.1.2. Atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas principu ieviešanas kontekst  
Vides p rskat  secin ts, ka samazinoties iedz vot ju skaitam Ventspils valstspils t , 
bet pieaugot rad tajam atkritumu daudzumam, apr in tais rad to sadz ves 
atkritumu apjoms uz vienu iedz vot ju uzr da pieaugošu tendenci – 2018. gad  tas 
veidoja 573,9 kg, kas p rsniedz apr in to apjomu uz vienu iedz vot ju valst  2018. 
gad  – 409 kg. Vienlaikus Atkritumu apsaimniekošanas valsts pl n  noteikts m r is 
l dz 2028. gada beig m šo r d t ju samazin t l dz 400 kg uz vienu iedz vot ju gad . 
Ventspils valstspils tas administrat vaj  teritorij  sav ktie atkritumi tiek nodoti 
cieto sadz ves atkritumu poligon  “Pentuļi”, kur ir uzst d tas iek rtas, kur s 
tehnolo isk  procesa rezult t  ieg st izejmateri lu no atkritumiem ieg t  kurin m  
(turpm k –NAIK) ražošanai un atdala biolo iski no rd mo atkritumu frakciju, no 
kuras var ieg t biog zi. 2019. gad  tika parakst ts l gums par projekta “No 
atkritumiem ieg tā kurināmā reģenerācijas iekārtu izb ve Ventspil , Talsu ielā 69” 
realiz ciju, kura m r is ir samazin t apglab jamo atkritumu daudzumu un att st t 
atkritumu re ener ciju ar ener ijas atguvi no Ventspils atkritumu apsaimniekošanas 
re iona teritorij  rad tajiem atkritumiem.19 Kaut ar , sadedzinot atkritumus ar 
ener ijas atguvi, tiks pagarin ts poligon  “Pentuļi” esoš s atkritumu apglab šanas 

 
19 Pašvald bas SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, t mekļvietne: www.vlk.lv (skat ts 27.12.2021.). 
 

http://www.vlk.lv/
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š nas darb bas laiks, Vides p rskat  š da r c ba tiek v rt ta negat vi no aprites 
ekonomikas principu ieviešanas aspekta, jo tas neveicina atkritumu nerad šanu. 
Vienlaikus pozit vi tiek v rt tas Programm  iekļaut s r c bas aprites ekonomikas 
principu ieviešanai un zaļ  publisk  iepirkuma stenošanai atkritumu rad šanas 
samazin šanas un aprites ekonomikas veicin šanas kontekst . 

3.1.3. Attiec b  uz gaisa kvalit ti ir nor d ts, ka saska  ar LV MC datu b z  “2–Gaiss” 

pieejamo inform ciju Ventspil  stacion ro pies r ojuma avotu skaits, kas iesniedz 
statistikas p rskatus, laika period  no 2015. l dz 2019. gadam ir samazin jies. 
P rskata period  nov rojams gan kop jo emisiju apjoma samazin jums, gan GOS 
patsvara samazin jums kop j  emisiju apjom . Saska  ar pieejamo inform ciju 

noz m gu daļu (vair k k  50 %) no benzola emisij m 2017. gad  pils t  rad ja 
individu l s apkures iek rtas. Laika period  no 2015. l dz 2019. gadam nevienas 
gaisu pies r ojoš s vielas (s ra dioks da, sl pekļa dioks da, benzola, daļi u, ozona) 
vid j  koncentr cija Ventspil  nav p rsniegusi normat vajos aktos noteiktos 
robežlielumus cilv ka vesel bas aizsardz bai. Vides p rskat  tiek rekomend ts 
izv rt t iesp ju izvirz t augst kus sasniedzamos gaisa kvalit tes r d t jus, kas 
paredz turpm ku uzlabošanu sal dzin jum  ar esošo vides st vokli, jo, v rt jot 
pies r ojošo vielu koncentr cijas pret Pasaules Vesel bas Organiz cijas 
rekomend tajiem gaisa pies r ojuma r d t jiem, kas vis m viel m ir zem ki 
(stingr ki) nek  ES un Latvijas normat vajos aktos noteiktie, Ventspil  konstat to 
daļi u pies r ojuma l menis ir tuvu vai dažos gados p rsniedz rekomend tos gaisa 
pies r ojuma r d t jus. Izstr d t jas v rt jum  pl not  lidostas att st ba un 
aviosatiksmes intensific šana rad s slodžu pieaugumu, kas v rt jams negat vi gaisa 
pies r ojošo vielu kontekst , savuk rt Programm  iekļaut s r c bas, kas v rstas uz 

energoefektivit tes paaugstin šanu, e–pakalpojumu att st bu, automaš nu 
izmantošanas nepieciešam bas samazin šanu, k  ar  alternat vo degvielu 
izmantošanas patsvara palielin šanu un veloceļu t klu att st bu, v rt tas pozit vi 
gaisa kvalit tes kontekst . 

3.1.4. Ventspils valstspils t  vides trokš a pies r ojumu rada tr s noz m gas avotu grupas 
– autotransporta kust ba, dzelzceļa transports, k  ar  r pniecisk  darb ba. Lai gan 
Ventspils valstspils tas teritorijai nav sagatavots visaptverošs vides trokš a 
nov rt jums, Izstr d t jas v rt jum  l dz gi k  cit s Latvijas pils t s noz m g ko 
vides trokš a pies r ojumu rada autotransports. Vides p rskat  trokš a 
samazin šanas kontekst  pozit vi tiek v rt tas r c bas, kas v rstas uz ilgtsp j gas 
mobilit tes veicin šanu un priv ta autotransporta izmantošanas samazin šanu, 
savuk rt negat vi tiek v rt ta lidostas att st ba, tom r, ja lidojumu skaits Ventspils 
lidost  b s neliels, t  nekļ s par noz m gu trokš a avotu, kas b tiski var tu main t 
trokš a pies r ojuma l meni pils t . 

3.1.5. Biolo isko daudzveid bu un ainavu var ietekm t paredz tie pas kumi t risma 
produktu kl sta un kvalit tes uzlabošanai. Vides p rskat  atz m tas Ventspils 
valstspils tas teritorij  ADT – dabas liegums “B šnieku ezera krasts” (Natura 2000 

teritorija), eolo iskie un eomorfolo iskie dabas pieminekļi “Staldzenes 
stāvkrasts” un “Dampeļu atsegums”, kas ir ar  iecien tas t risma apskates vietas. 
Kopum  Ventspils valstspils tas teritorij  konstat to ES noz mes aizsarg jamo 
biotopu plat ba ir 1482,79 ha un pils tas teritorij  konstat ti 22 daž di ES noz mes 
biotopu veidi. Liel k s plat bas aiz em Mežainas piej ras kāpas (biotopa kods: 

2180) un Ezeri ar mieturaļģu augāju (biotopa kods: 3140). Programm  ietvertais 
R c bas pl ns paredz vair kus pas kumus t risma infrastrukt ras att st bai, kas 
atkar b  no stenot s vietas un veida var rad t gan pozit vas, gan negat vas ietekmes 
uz biolo isko daudzveid bu un dabas v rt b m. Izstr d t ja ieteikusi, stenojot 
teritorijas att st bas projektus, emt v r  aktu l ko aizsarg jamo sugu un biotopu 
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inform ciju un nepieciešam bas gad jum  piesaist t sertific tu ekspertu. Vides 
p rskat  pozit vi tiek v rt ti pl notie pas kumi j ras piekrastes un citu teritoriju 
dabas mantojuma ilgtsp j gas izmantošanas att st bai, nodrošinot dabas v rt bu 
saglab šanu un aizsardz bu, k  ar  sabiedr bas inform šanas pas kumi, kas 
ilgtermi  var rad t pozit vu ietekmi uz dabas v rt bu saglab šanu un antropog n s 
slodzes mazin šanu. 

3.1.6. Vides p rskat  sniegta inform cija par densobjektu ekolo isko kvalit ti. T  k  
dažiem densobjektiem tika preciz ts tips, kas ar  ietekm  ekolo isk s kvalit tes 
nov rt jumu, jo tiek izmantotas daž das kvalit tes klašu robežas, tad atbilstoši 
Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas un pl du riska p rvald bas pl na 
2022. - 2027. gadam prognoz m B šnieku ezera ekolo isk  kvalit te tiek v rt ta k  
laba, Ventspils ostas teritorijas – slikta, bet Venta_4 densobjekta kvalit te – vid ja. 
Ikgad jais kop jais notek de u paliekoš  pies r ojuma apjoms Ventspils 
valstspils tas teritorij  kopš 2013. gada ir samazin jies gandr z par 30 %, k  galveno 
iemeslu nor dot ar  notek de u daudzuma samazin šanos. K  netieša pozit va 
ietekme uz dens kvalit ti sagaid ma no pas kumiem, kuru ietvaros paredz ts 
veicin t ilgtsp j gu denssaimniec bu, att stot atbilstošu infrastrukt ru. Savuk rt 
dens kvalit te tr s Ventspils ofici laj s peldviet s p c kvalit tes r d t jiem 

nov rt ta k  izcila. Atbilstoši Vesel bas inspekcijas veikt  dzeram  dens kvalit tes 
auditmonitoringa datiem (laika period  no 2013. gada l dz 2019. gadam) 
neatbilst bas nav konstat tas.  

3.1.7. Attiec b  uz pl du riskiem ir konstat ts, ka Vides aizsardz bas un re ion l s 
aizsardz bas ministrijas 2020. gada 11. mart  apstiprin taj s iesp jamo pl du 
post jumu vietu un pl du risku kart s20 ir iekļauta ar  Ventspils valstspils ta k  
nacion las noz mes teritorija. Programm  tiek iekļautas vair kas r c bas, kas v rstas 
uz pl du riska samazin šanu pils t .  

3.1.8. Ventspils valstspils t  ir aktu ls vides jaut jums, kas ir saist ts ar augsnes 

pies r ojumu. Pils t  ir izdal tas 23 pies r otas vietas un 41 potenci li pies r ota 
vieta, kas kopum  aiz em 494,898 ha jeb 38 % no kop j s Latvijas pies r oto vietu 
plat bas. Programm  tiek paredz ta R c bas pl na izstr d šana pašvald bas teritoriju 
v sturiski pies r oto vietu san cijas nodrošin šanai, tai skait   izv rt jot 
pašvald bas atbalsta sniegšanu v sturiski pies r oto vietu san cijas un 
revitaliz cijas pas kumu stenošanai, kas rad s ilgstošu pozit vu ietekmi augsnes 
kvalit tes un pies r ojuma samazin šanas kontekst . Programm  paredz ti ar  citi 
pas kumi, kas v rsti uz uz m jdarb bas att st bu un var rad t netiešu pozit vu 
ietekmi, ja tiek veicin ta pies r oto vietu san cija. 

3.1.9. Vienlaikus pils t  atrodas kult rv sturisk s v rt bas, tostarp 53 kustamie un 

nekustamie kult ras pieminekļi. Saska  ar Ventspils valstspils tas att st bas 
programmas 2014. – 2020. gadam p rskatu par stenošanu 2019. gad , Ventspils 
valstspils tas teritorij  2015. gad  bija vair kas degrad tas teritorijas, tai skait  
strat iski svar g s viet s, kuru kop j  plat ba sasniedza 716 ha, taču 2017. gad  t s 
palielin j s l dz ~ 734 ha. Programm  ir paredz ti vair ki pas kumi, kas ir v rsti uz 
kult rv sturisk  mantojuma atjaunošanu, saglab šanu, izp ti un populariz šanu 
(piem ram, “Kult ras mantojuma objektu atjaunošana un saglabāšana”), kas tieš  
veid  rad s pozit vu ietekmi uz kult rv sturiskajam v rt b m. 

 
20 Kartes apstiprin tas ar Vides aizsardz bas un re ion l s att st bas ministra 2020. gada 11. marta r kojumu Nr. 1-

2/45 “Par iespējamo pl du post jumu vietu karšu un pl du riska karšu apstiprināšanu”. Pieejams: 

https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes (skat ts 20.12.2021). 

https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes
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3.2. Nov rt jis sniegto inform ciju, Birojs secina, ka Vides p rskat  ir sniegts pl nošanas 
dokumenta stenošanas b tisk ko ietekmju nov rt jums, v rt jot Programm  ietvert s 
priorit tes un taj s noteikt s r c bas, emot v r  ar  potenci los invest ciju projektus. 
Vides p rskat  netiek prognoz ts, ka var tu tikt stenotas aktivit tes ar b tisku negat vu 
ietekmi (tikai identific jamu negat vas ietekmes risku, ko nepieciešams p rvald t un 

nov rst). Birojs v rš uzman bu, ka darb b m, kas saist tas ar dambju, molu un citu b vju 
b vniec bu pl du nov ršanai, j ras krastu nostiprin šanu, k  ar  transporta infrastrukt ras 
objektu b vniec bu, denssaimniec bas sist mu att st bas projektu stenošanu, j veic 
s kotn jais izv rt jums, ja to apjomi sasniedz Nov rt juma likuma 2. pielikum  noteikt s 
robežv rt bas. 

4. Risinājumi iespējamās ietekmes uz vidi samazināšanai 
4.1. Vides p rskata 4. nodaļ  ietverti ieteikumi pl noto pas kumu ietekmes mazin šanai. 

Strat iskais nov rt jums tika veikts paral li ar pl nošanas dokumenta izstr di, l dz ar to 
Vides p rskat  sniegti ieteikumi priorit t s iekļauto r c bas virzienu un to pl noto 

pas kumu ietekmes mazin šanai, vienlaikus nor dot, vai ieteikumi ir emti v r , 
pilnveidojot pl nošanas dokumentu: 

4.1.1. 1. Prioritāte – Iedz votāji sasniedz savus mērķus un ieg st labklāj bu. Izstr d t jas 
v rt jum  priorit tes r c bas virzieni nav tieši v rsti uz slodžu vai vides st vokļa 
izmai m, l dz ar to pas kumu stenošana var tikai netieši ietekm t vides kvalit ti. 
Š d  kontekst  liel k  uzman ba piev ršama pl notajai t l kai pils tas 

industrializ cijai, uz m jdarb bas veicin šanai un t risma infrastrukt ras 
paplašin šanai. Vienlaikus, pl nojot zin tnes un p tniec bas att st bu, Izstr d t ja 
ieteikusi integr t materi lu aprites loku nosl gšanas un atkritumu rašan s 
nov ršanas m r us inov cijas politik  un veicin t ekoinov ciju att st bu, ieviešanu 
un pielietojumu, k  ar  stenot pas kumus, kas v rsti uz siner iju starp ražošanas, 
ekoinov ciju un atkritumu rašan s nov ršanas jomas pas kumiem atbilstoši R c bas 
pl nam p rejai uz aprites ekonomiku 2020.– 2027. gadam. Starp rezultat vajiem 
r d t jiem Programm  nav ietverti indikatori, kas vienlaikus ar ekonomisko att st bu 
ļautu sekot l dzi t s rad tajai ietekmei uz vidi, t p c šiem m r iem tiek rekomend ts 
izmantot Vides p rskat  analiz tos indikatorus. Vides p rskat  sniegti ieteikumi, kas 
j em v r  pl nošanas dokumenta stenošanas gait , stenojot 1. Priorit ti: 
- Energoefektivit tes pras bu izvirz šana b v m. Veicot jaunu ku b vniec bu un 

esošo ku p rb vi, j izvirza energoefektivit tes pras bas (nodrošinot atbilst bu 
vismaz minim lajam energoefektivit tes l menim).  

- Jaunu pies r ojošu darb bu uzs kšana un jaunu pievadceļu att st ba. Pirms jaunu 
pies r ojošu darb bu uzs kšanas un pievadceļu izb ves j veic atbilstošs 
ietekmes v rt jums ietekmes uz vidi nov rt juma vai pies r ojoš s darb bas 
atļaujas izsniegšanas proced ras ietvaros.  

- Aktu las aizsarg jamo sugu un biotopu inform cijas izmantošana, ekspertu 
piesaiste teritoriju att st bas pl nošanas laik . Veicot teritoriju att st bas 
pl nošanu, nepieciešams identific t plat bas, kur s konstat ti aizsarg jami 
biotopi vai sugu atradnes. Pl nošanas ietvaros identific jami risin jumi, kas 
nov rš vai samazina iesp jamo negat vo ietekmi uz dabas v rt b m.  

- paši aizsarg jamo sugu indiv du ieg šana vai dz vot u likvid šana pieļaujama 
tikai Sugu un biotopu aizsardz bas likuma noteiktajos gad jumos un k rt b . 
Gad jumos, ja t risma un rekre cijas infrastrukt ras att st bas ietvaros ir 
pamatota nepieciešam ba izn cin t vai boj t paši aizsarg jamu sugu dz votnes, 
nepieciešams nodrošin t atbilstošu izv rt jumu un sa emt atbilstošu atļauju no 
atbild g s instit cijas.  
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4.1.2. 2. Prioritāte – Iedz votāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvald bu, un j tas 
pieder gi. Izstr d t jas v rt jum  ar  šaj  priorit t  ietvertie r c bas virzieni nav tieši 
v rsti uz vides slodžu vai st vokļa izmai m, bet ar Programm  paredz tajiem 
pas kumiem iesp jams nodrošin t kompakt ku, zaļ ku, inovat v ku un 
m sdien g ku p rvaldi un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas k rt bu. Pl notie 
pas kumi ir v rsti uz e–p rvaldes r ku un pakalpojumu att st šanu, k  ar  
kult rv sturisk  mantojuma saglab šanu. R c bas virziena rezultat vie r d t ji 
neaptver vides indikatorus, t p c uzraudz bas m r iem Izstr d t ja rekomend jusi 
izmantot atbilstošos Vides p rskat  ietvertos r d t jus. Vides p rskat  sniegtie 
ieteikumi: 

- stenot kult ras centra kas un sporta b zes “Olimpiskais centrs “Ventspils”” 
energoefektivit tes paaugstin šanas pas kumus. stenojot uzdevumu “Atjaunot 
kult ras iestāžu infrastrukt ru un pilnveidot kult ras objektu materiāltehnisko 
bāzi” un projektu “Vesel ga dz vesveida infrastrukt ras pilnveidošana un 
att st ba iedz votāju dz ves kvalitātes uzlabošanai”, j nodrošina vismaz 
minim lo energoefektivit tes pras bu izpilde. Ieteikums j em v r  Programmas 
stenošanas gait . 

- stenot pašvald bas pilotprojektus aprites ekonomikas jom  (piem ram, saist b  
ar p rtikas atkritumu samazin šanu pašvald bas iest d s). R c bas pl n  p rejai 
uz aprites ekonomiku 2020. – 2027. gadam ir noteikts, ka Vides aizsardz bas un 
re ion l s att st bas ministrija (turpm k – VARAM) l dz 2023. gadam sagatavos 
informat vo materi lu. Ieteikums emts v r , papildinot pl nošanas dokumentu. 

- Aktu las aizsarg jamo sugu un biotopu inform cijas izmantošana, ekspertu 
piesaiste teritoriju att st bas pl nošanas laik . Veicot teritoriju att st bas 
pl nošanu, nepieciešams identific t plat bas, kur s konstat ti aizsarg jami 
biotopi vai sugu atradnes. Pl nošanas ietvaros identific jami risin jumi, kas 
nov rš vai samazina iesp jamo negat vo ietekmi uz dabas v rt b m. Ieteikums 
j em v r  Programmas stenošanas gait . 

- paši aizsarg jamo sugu indiv du ieg šana vai dz vot u post šana pieļaujama 
tikai Sugu un biotopu aizsardz bas likuma noteiktajos gad jumos un k rt b . 
Gad jumos, ja akt v s atp tas infrastrukt ras att st bas ietvaros ir pamatota 
nepieciešam ba izn cin t vai boj t paši aizsarg jamu sugu dz votnes, 
nepieciešams nodrošin t atbilstošu izv rt jumu un sa emt atbilstošu atļauju no 
atbild g s instit cijas. Ieteikums j em v r  Programmas stenošanas gait . 

4.1.3. 3. Prioritāte – Iedz votāji j tas fiziski un emocionāli droši un pārliecināti par savu 
nākotni. Atbilstoši Vides p rskat  nor d tajam r c bas virzieni cita starp  tieši v rsti 
uz vides slodžu un/vai st vokļa izmai m, akcent jot š dus elementus: 1) kvalitat vu 
un komfortablu m jokļu att st ba; 2) ilgtsp j gas pils tas transporta infrastrukt ras, 
t s viet j s un re ion l s sasniedzam bas, k  ar  sabiedrisk  transporta pakalpojumu 
att st ba; 3) rts, pievilc gs, inovat vs pils tas labiek rtojums; 4) atkritumu 
saimniec ba ar augstu p rstr des patsvaru; 5) augsta vides kvalit te un 6) augstas 
kvalit tes komun lie pakalpojumi. emot v r  akcentu uz vides aspektiem, 
Izstr d t ja rekomend jusi papildin t esošos rezultat vos r d t jus ar t diem, kas 
tieši raksturo vides ieguvumus, piem ram, energoefektivit tes l menis 
jaunuzb v tajos m jokļos, satiksmes veidu lietot ju sadal jums (modalit te) pils t , 
atjaunoto kult rv sturisko pieminekļu skaitu, k  ar  izv rt t iesp ju izvirz t 
augst kus sasniedzamos r d t jus, kas paredz turpm ku uzlabošanu sal dzin jum  
ar esošo vides st vokli, tostarp b tu nosak ms augst ks sasniedzamais rezult ts 
r d t j  “Gaisa kvalitāte”. L dz ga rekomend cija attiecin ta uz r d t ju “ patnējais 
siltumenerģijas patēriņš apkurei (kWh/m2 gadā)”, emot v r  resursu apjomu, kas 



14 

 

tiek pl nots energoefektivit tes paaugstin šanas pas kumu stenošanai. Vides 
p rskat  sniegtie ieteikumi: 
- Centraliz t s siltumapg des risin jumu stenošana. Programmas stenošanas 

gait  ieteicams izv rt t iesp ju b ves nodrošin t ar centraliz tu siltumapg di. 
- Re ion l  un pils tas sabiedrisk  transporta att st ba, emot v r  Kurzemes 

att st bas centru funkcion lo t klu. Veicinot starppašvald bu savienojumu 
izveidi, rekomend ts vienlaikus att st t sabiedrisk  transporta pakalpojumus, kas 
samazin tu nepieciešam bu p c priv t  transporta izmantošanas, tai skait  jaunu 
st vlaukumu ier košanas (vai nodrošinot st vlaukumu izveidi rpus pils tas 
centr l s daļas). Ieteikums emts v r , preciz jot Programmas V–4–5 

uzdevumus. 

- Preciz t un pilnveidot pas kumus, kas v rsti uz siltumapg des t klu 
paplašin šanu un jaunu piesl gumu veicin šanu. emot v r  individu l s 
siltumapg des devumu kop j  gaisa pies r ojuma l men  Ventspils valstspils t , 
Izstr d t ja rekomend jusi izv rt t iesp ju pl not efekt v kas darb bas ar 
individu lo siltumapg di saist t s slodzes mazin šanai. Ieteikums emts v r , 
papildinot r c bas virzienu ar pas kumu V–8–2–6 “Informat vais un finansiālais 
atbalsts jaunu klientu pieslēgumu veicināšanai centralizētajai siltumapgādei”. 

- Izv rt t iesp ju stenot m r tus pas kumus v sturiski pies r oto vietu san cijas 
un revitaliz cijas pas kumu stenošanai. Vides p rskat  rekomend ts paredz t 
konkr tas r c bas san cijas procesu nodrošin šanai, k  ar  izv rt t iesp jas sniegt 
atbalstu teritoriju pašniekiem/vald t jiem, lai veicin tu un nodrošin tu laba 
vides st vokļa atjaunošanu. Ieteikums emts v r , r c bas pl nu papildinot ar 
pas kumu V–7–1–8 “R c bas plāna izstrādāšana pašvald bas teritoriju 
vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas nodrošināšanai, t.sk., izvērtējot 
pašvald bas atbalsta sniegšanu vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas un 
revitalizācijas pasākumu stenošanai”. 

- Iekļaut pas kumus br vpieejas dzeram  dens kr nu uzst d šanai publisk s 
viet s. Br vpieejas dzerama dens kr nu uzst d šana publisk s viet s 
(piem ram, kur pieejama centraliz ta densapg de) pal dz mazin t ar 
p rkaršanu saist tos riskus. Pas kums identific ts ar  Latvijas piel gošan s 
klimata p rmai m pl n  laika posmam l dz 2030. gadam, kur starp stenot jiem 
nor d tas ar  pašvald bas. Ieteikums emts v r , r c bas pl nu papildinot ar 
pas kumu V–5–4–3 “Br vpieejas dzeramā dens krānu uzstād šana publiskās 
vietās”. 

- Ilgtsp j gas ener tikas un klimata r c bas pl na izstr de. R c bas pl ns ietver 
“Ventspils pilsētas ilgtspēj gas enerģētikas r c bas plāna izstrāde”. Lai 

nodrošin tu visaptverošu SEG emisiju samazin šanas politiku pils t , 
rekomend ts paplašin t pl na tv rumu, paredzot Ilgtsp j ga ener tikas un 
klimata pl na izstr di, kas aptvertu plaš ku SEG emisijas avotu tv rumu un 
rad tu pamatu visaptverošai SEG avotu un emisiju inventariz cijai pils t . 
Ieteikums emts v r , preciz jot V–7–5–1 pas kumu. 

- stenot “Pārtikas atkritumu rašanās novēršanas programmas” pas kumus. 
Vides p rskat  rekomend ts stenot pas kumus atbilstoši Atkritumu nov ršanas 
valsts programmai. Ieteikums emts v r , papildinot pl nošanas dokumentu. 

- Papildin t invest ciju projektu “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana”. 
Saska  ar Atkritumu nov ršanas valsts programmas pas kumiem, Vides 
p rskat  ieteikts paredz t dal t s sav kšanas sist mas pilnveidošanu, nosakot 
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pras bas m beļu atkritumu noš iršanu no lielgabar ta un b vniec bas atkritumu 
pl sm m, attiec gi izveidojot jaunu atkritumu pl smu m beļu atkritumiem. 
Ieteikums emts v r , papildinot pl nošanas dokumentu. 

- Veicin t nepiegružošanas pas kumus paši aizsarg jam s dabas teritorij s, tai 
skait  veicot kampa u “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes”. Rekomend ti pas kumi 
atbilstoši Atkritumu rašan s nov ršanas programmas 2. daļai: Pas kumi j ras, 
piekrastes, iekšzemes de u, paši aizsarg jamo dabas teritoriju un citu teritoriju 
piegružojuma mazin šanai. Ieteikums emts v r , papildinot pl nošanas 
dokumentu, savuk rt pl nošanas dokumenta stenošanas laik  ieteikts izv rt t 
iesp ju stenot pas kumus ar  rpus ADT. 

- Nodrošin t speci las tabakas izstr d jumiem paredz tas atkritumu tvert u 
izvietošanu publisk s viet s, kur s atļauts sm t, piem ram, pludmal s un 
rtelp s esošos restor nos, b ros, publisk s b v s (iekšzem  un piekrast , 

pludmal s, uz pr mjiem). Ieteikums emts v r , papildinot pl nošanas 
dokumentu. 

- Izveidot platformu labai piekrastes sakopšanas praksei, tai skait  par pašvald bu 
un iedz vot ju veikto pludmales un upju krastu att r šanu, j ras de u att r šanu, 
k  ar  ost s, jahtu ost s un iekšzemes de os sadarb b  ar attiec gaj m nozar m 
un instit cij m att st t lab k s tehnolo ijas un metodes att r šanai no j ras un 
piekrastes piegružojuma. Ieteikums emts v r , papildinot pl nošanas 
dokumentu. 

- Veicin t pas kumus attiec b  uz j ras piegružojuma, kas rodas uz sauszemes, 
mazin šanai, nodrošinot sanit ro infrastrukt ru j ras piekrast  un iekšzemes 
dabas t risma objektos.  Ieteikums emts v r , papildinot pl nošanas 
dokumentu. 

- Veicin t izgl tojošus pas kumus par j ras piegružošanu siner ij  ar citiem 
pas kumiem ilgtsp j gas att st bas jom  un sadarb b  ar sabiedr bu (tai skait  
saist b  ar atkritumu rašan s nov ršanu un ilgtsp j ga pat ri a un ražošanas 
veicin šanu). Ieteikums emts v r , papildinot pl nošanas dokumentu. 

- Uzlabot zin šanas par vides trokš a pies r ojuma l meni Ventspils valstspils t . 
Lai gan iedz vot ju skaits Ventspils valstspils t  ir zem ks par krit riju, pie kura 
ir j izstr d  strat isk s trokš a kartes, tom r citu Eiropas valstu (piem ram, 
Igaunijas) pieredze, izstr d jot trokš a kartes ar  maz ku pašvald bu teritorij m, 
liecina, ka visaptveroša trokš a kart šana ir lab kais risin jums vides trokš a 
st vokļa apzin šanai, bez kuras stenošanas ir sarež ti ieviest racion lus un 
m r tiec gus risin jumus vides trokš a samazin šanai, virzoties uz ES 
noteiktajiem m r iem trokš a p rvald bas jom . Vides p rskat  ieteikts izv rt t 
iesp jas izstr d t trokš a karti Ventspils valstspils tai, kas var tu gan pilnveidot 
zin šanas par vides st vokli, gan stenot m r tiec gus pas kumus t  uzlabošanai. 
Ieteikums j em v r  Programmas stenošanas gait . 

4.2. Birojs pozit vi nov rt , ka pl nošanas dokumenta izstr de un t  Strat iskais nov rt jums 

ir veikts paral li, t d j di Programm  jau sec gi tiek iestr d ti Izstr d t jas ieteikumi 
pl nošanas dokumenta uzlabošanai vai ar  tiek rekomend ti emt v r , stenojot 
Programmu. Birojs secina, ka pl nošanas dokumentam ir noteiktas priorit tes, r c bas 
virzieni un pl notie uzdevumi/aktivit tes, vienlaikus Birojs v rš uzman bu tam, ka daži 
no turpm k pl notajiem projektiem var b t saist ti ar  ar objektiem, kuriem atbilstoši 
Nov rt juma likum  noteiktajam j veic s kotn jais izv rt jums un/vai ietekmes uz vidi 

nov rt jums vai ietekmes uz Eiropas noz mes paši aizsarg jam m dabas teritorij m 
(Natura 2000) nov rt juma proced ra. Vienlaic gi j em v r  turpm kaj  teritoriju 



16 

 

att st bas pl nošan  jau Programmas Vides p rskat  identific tos esošos vides riskus un 
ieteikumus, k  ar  Biroja š  atzinuma 2.2. punkt  ar apakšpunktiem konstat tos 
b tisk kos vides aspektus, kuriem paši j piev rš uzman ba, lai nepieļautu vides 
kvalit tes pasliktin šanos, bet sekm tu esoš s situ cijas uzlabošanos.    

5. Iespējamie kompensēšanas pasākumi 
Saska  ar Nov rt juma likuma 43. pantu paredz to darb bu atļauj veikt vai pl nošanas 
dokumentu stenot, ja tas negat vi neietekm  Eiropas noz mes aizsarg jam s dabas teritorijas 
(Natura 2000) ekolo isk s funkcijas, integrit ti un nav pretrun  ar t s izveidošanas un 
aizsardz bas m r iem. Ja paredz t  darb ba vai pl nošanas dokumenta stenošana negat vi 
ietekm  Natura 2000 teritoriju, darb bu atļauj veikt vai dokumentu stenot tikai t dos 
gad jumos, kad tas ir vien gais risin jums noz m gu sabiedr bas soci lo vai ekonomisko interešu 
apmierin šanai un taj  ir ietverti kompens joši pas kumi Natura 2000 teritoriju t klam. 
Vides p rskat  netiek nor d ts, vai stenojam s aktivit tes un pas kumi ietver t das r c bas, kuru 
rezult t  tieši negat vi tiktu ietekm tas paši aizsarg jam s dabas teritorijas Natura 2000.  

Birojs v rš uzman bu tam, ja, ieviešot Programmu, tiks konstat ta negat va ietekme uz Natura 

2000 teritoriju, pas kumiem, kas šo ietekmi rad s, ir piem rojami kompens jošie pas kumi 
atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 18. j lija noteikumu Nr. 594 “Noteikumi par kritērijiem, 
pēc kuriem nosakāmi kompensējošie pasākumi Eiropas noz mes aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000) t klam, to piemērošanas kārt bu un pras bas ilgtermiņa monitoringa plāna 
izstrādei un ieviešanai” pras b m. 
6. Pārrobežu ietekme 

Vides p rskat  sniegta inform cija, ka ar pl nošanas dokumenta stenošanu nav sagaid ma 
b tiska p rrobežu ietekme. 
7. Paredzētie pasākumi monitoringa nodrošināšanai 
Izstr d t jas v rt jum , emot v r  izv rt t  pl nošanas dokumenta saturu un t  ietekmes 
nov rt jumu, rekomend  monitoringam izmantot indikatorus (krit rijus), kas sniegti Vides 

p rskata 2.1. nodaļ , piem ram, š dus indikatorus: kop j s SEG emisijas, CO2 ekvivalentos; 

atjaunojamo energoresursu patsvars no kop j  kurin m  pat ri a; zaļo teritoriju patsvars (%); 
p rstr d tais un re ener tais atkritumu daudzums attiec b  pret attiec gaj  gad  rad to 
atkritumu daudzumu (%); apglab tais neš iroto sadz ves atkritumu daudzums (t); rad to 
sadz ves atkritumu apjoms uz vienu iedz vot ju (kg); biolo iski no rd mo atkritumu patsvars 
kop j  sav kto neš iroto atkritumu apjom  (%); r pniecisko pies r ojuma avotu sl pekļa 
oks du, PM10 un GOS  emisijas (t/gad ); trokš a pies r ojums no transporta (diskomfortam 
pakļauto iedz vot ju skaits); zaļo teritoriju patsvars no pils tas kop j s teritorijas (%); ADT 
ar aktualiz tiem dabas aizsardz bas pl niem; kanaliz cijas sist mas pieejam ba (%); 

densapg des pakalpojumu pieejam ba (%); att r to notek de u patsvars (%); pl du 
apdraud to iedz vot ju skaits, pies r oto un potenci li pies r oto vietu skaits, degrad to 
teritoriju plat ba (ha) u.c. indikatorus. 
Biroja v rt jum  Programmas vides nov rt jum  izmantotie indikatori b tu j integr  ar  
potenci li atbalst mo invest ciju projektu l men . 

II Vides pārskata sabiedriskā apspriešana 

Atbilstoši Noteikumu Nr. 157 noteiktaj m pras b m pazi ojums par sabiedrisko apspriešanu 
pl nošanas dokumentam un t  Vides p rskatam tika public ts laikrakst  “Ventas balss” 
2021. gada 7. oktobr , papildu inform cija par sabiedrisk s apspriešanas san ksmi tika 
public ta laikrakst  “Ventas balss” 2021. gada 13. oktobr . Pazi ojums par sabiedrisko 
apspriešanu pl nošanas dokumentam un t  Vides p rskatam tika public ts t mekļvietn s: 
www.venstpils.lv un www.environment.lv, k  ar  un Biroja t mekļvietn  www.vpvb.gov.lv.  

http://www.venstpils.lv/
http://www.environment.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/


17 

 

Pl nošanas dokumenta projekts un Vides p rskata projekts bija pieejami t mekļvietn s: 
www.venstpils.lv un www.environment.lv, k  ar  druk t  veid  Ventspils pils tas dom 21 un 

pils tas bibliot k s. 
Sabiedrisk  apspriešana notika laika posm  no 2021. gada 7. oktobra l dz 2021. gada 
7. novembrim. Sabiedrisk s apspriešanas san ksme notika 2021. gada 26. oktobr  att lin ti. 
Vides p rskata un pl nošanas dokumentu projekti, k  ar  video prezent cija tika public ti 
t mekļvietn  https://environment.lv/lv/aktualitates. 

Vides p rskat  aprakst ta Programmas un Vides p rskata sabiedrisk s apspriešanas gaita. Vides 

p rskata sagatavošanas laik  notikušas konsult cijas ar Valsts vides dienesta Kurzemes 
re ion lo vides p rvaldi, Dabas aizsardz bas p rvaldi un Vesel bas inspekciju. Konsult cijas ar 
kompetentaj m instit cij m tikušas uzs ktas laic gi, instit cij m un sabiedr bai tikusi dota 
iesp ja piln  m r  izteikt savu viedokli par pl nošanas dokumentu un Vides p rskatu.  
Vides p rskata un pl nošanas dokumenta projekti atzinumu sa emšanai tika nos t ti š d m 
instit cij m: Valsts vides dienesta Kurzemes re ion lai vides p rvaldei, Dabas aizsardz bas 
p rvaldei, Vesel bas inspekcijai un Ventspils br vostas p rvaldei.  Koment ri par Vides p rskata 
projektu tika sa emti no Dabas aizsardz bas p rvaldes un Ventspils br vostas p rvaldes. 
Kopsavilkums par sa emtajiem koment riem un atbildes uz tiem apkopoti Vides p rskata 
2.2. tabul . 
Izvērtētā dokumentācija: 
Ventspils pils tas att st bas programma 2021.–2027. gadam un t s Vides p rskats. 
Piemērotās ties bu normas: 

1. Aizsargjoslu likums. 

2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pants; 

3. Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”; 

4. Likuma “Par piesārņojumu”; 

5. dens apsaimniekošanas likuma 5. pants; 
6. Teritorijas att st bas pl nošanas likums; 
7. Ministru kabineta 2002. gada 22. janv ra noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo 

vielu emisiju den ”; 

8. Ministru kabineta 2002. gada 13. decembra noteikumi Nr. 118 “Noteikumi par 
virszemes un pazemes deņu kvalitāti”; 

9. Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr.157 “Kārt ba, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” III, IV, V, VI, VII, VIII daļa; 

10. Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa 
kvalitāti”; 

11. Ministru kabineta 2014. gada 24. janv ra noteikumi Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un 
pārvald bas kārt ba”. 

Biroja viedoklis: 

Atbilstoši Nov rt juma likuma 23.5 panta sest s un sept t s daļas pras b m Birojs konstat : 

1. Programmas Vides pārskats kopumā atbilst normat vo aktu pras bām, tajā ietverti 

secinājumi par vides problēmām un nepieciešamajiem risinājumiem to novēršanai. 
stenojot plānošanas dokumentu, ņemams vērā šajā Biroja atzinumā (2.2. punktā ar 

apakšpunktiem) un Vides pārskatā norād tais. 

 
21 Kopš 2021. gada 1. j lija – Ventspils valstspils tas pašvald bas dome. 

http://www.venstpils.lv/
http://www.environment.lv/
https://environment.lv/lv/aktualitates
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2. Lai konstatētu Programmas stenošanas rad to tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, 
Ventspils valstspilsētas pašvald bai vismaz vienu reizi plānošanas periodā (2027. 
gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (ar  elektroniskā veidā) Birojā.  

 

Birojs v rš uzman bu, ka Ventspils valstspils tas pašvald bai atbilstoši Noteikumu Nr. 157 

27. punkt  noteiktajam j sagatavo informat vais zi ojums par to, k  pl nošanas dokument  
integr ti vides apsv rumi, k  emts v r  Vides p rskats, Biroja atzinums un sabiedrisk s 
apspriešanas rezult ti, j sniedz izv l t  risin juma pamatojums un j nor da pas kumi 
ietekmes monitoringam. Atbilstoši Noteikumu Nr. 157 28. un 29. punkt  noteiktajam 
j sagatavo un j public  ar  pazi ojums par pl nošanas dokumenta pie emšanu.  
 

 

Direktore   (paraksts*)      D. Avdejanova 

 

*Dokuments ir parakst ts ar drošu elektronisko parakstu 

 

Atzinums nos t ts:  
1. Ventspils valstspils tas pašvald bai, E.Adresē. 
2. SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”,  e–pasts: elle@environment.lv. 

 

mailto:elle@environment.lv
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