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LĒMUMS 
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2022.gada 10. martā  Nr.37 

(protokols Nr.6; 12.§ ) 
 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

2021.gada līdzdalības budžeta  

izpildes pārskata pieņemšanu zināšanai  
 

 

Līdzdalības budžets ir process, kas sniedz iespēju vietējiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek 
iztērēta daļa no pašvaldības vai valsts budžeta. Pašlaik līdzdalības budžets tiek īstenots vairāk nekā 
1 000 pašvaldībās dažādās pasaules valstīs. Tā īstenošanas formas ir ļoti atšķirīgas - līdzdalības budžets 

var tikt īstenots valstiskā mērogā un budžets var sasniegt vairākus miljonus euro, bet tas var tikt realizēts 
arī pašvaldību mērogā ar mazāku finansiālo apjomu. Būtiskākais ieguvums no līdzdalības budžeta ir tāds, 
ka tas palīdz veicināt tiešās demokrātijas vērtības un ir veids, kā iesaistīt cilvēkus lēmumu pieņemšanas 
procesā. Līdzdalības budžets palīdz iedzīvotājiem pašiem piemeklēt, viņuprāt, piemērotāko risinājumu 
konkrētai problēmai, tādējādi stiprinot pilsonisko sabiedrību. Vienlaikus, tā ir iespēja informēt 
iedzīvotājus par pašvaldības darbību, tās budžeta plānošanu un budžeta izdevumiem, kā arī veicināt 
iedzīvotāju piederības sajūtu konkrētai pašvaldībai un sekmēt iedzīvotāju ieinteresētību par pašvaldības 

darbu. 

Lai veicinātu Ventspils valstpilsētas pašvaldības iedzīvotāju iesaisti budžeta sagatavošanas 
procesā un dotu iespēju iedzīvotājiem noteikt budžeta sadalīšanas principus, Ventspils pilsētas dome 

2020.gada 18. decembrī, pieņemot pašvaldības 2021.gada budžetu, lēma arī par jaunu iniciatīvu – 

līdzdalības budžeta apstiprināšanu. Tādējādi tika identificēti vairāk kā 100 iedzīvotāju, biedrību un 
nodibinājumu ierosinājumi 3,5 milj. EUR apmērā. Kopējie 2021.gadā apstiprinātie vietējo iedzīvotāju 
ierosinājumi pašvaldības līdzdalības budžetam veido 10% no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem pēdējos trīs gados. Iepriekš 
minētie ierosinājumi galvenokārt attiecas uz izglītības, kultūras un sporta, sociālo nozari un pilsētvides 
uzlabošanu. 

Lai sabiedrībai sniegtu informāciju par Ventspils valstpilsētas pašvaldības 2021.gada līdzdalības 
budžeta izpildes gaitu, ir sagatavots pārskats par līdzdalības budžeta izpildi uz 2021.gada 31.decembri. 

Lielākā daļa no plānotajiem darbiem 2021.gadā ir pilnībā pabeigti. Ņemot vērā nepieciešamību pēc 
papildu vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, ir izveidota un atklāta jauna pirmsskolas izglītības iestāde 
“Pienenīte”. Veselīgas mācību un darba vides izveidei visās pirmsskolas izglītības iestādēs ir uzstādītas 
āra žalūzijas.  

Sociālajā jomā saskaņā ar dažādu sociālo jomu pārstāvošu biedrību ierosinājumiem aktīvi tiek 
realizēti pasākumi un projekti, kas vērsti uz atsevišķu sabiedrības grupu (seniori, cilvēki ar īpašām 
vajadzībām, bērni un jaunieši u.c.) iekļaušanu sabiedrībā.  
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Kultūras un sporta jomā pasākumu realizāciju 2021.gadā būtiski ietekmēja Covid-19 ierobežojošie 
pasākumi. Tomēr, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, lielākā daļa no 2021.gadā plānotajiem 
kultūras un sporta pasākumiem ir norisinājusies. Tāpat 2021.gadā sekmīgi ir realizēta sadarbība ar 
19 sporta klubiem, lai nodrošinātu iespēju bērniem un jauniešiem nodarboties ar dažādiem tiem 

interesējošiem sporta veidiem. 

Saskaņā ar iedzīvotāju ierosinājumiem ievērojama finansējuma daļa 2021.gadā tiek atvēlēta 

pilsētas labiekārtojuma uzlabošanai, lielu uzmanību pievēršot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iekšpagalmu sakārtošanai. Kā piemēram, ar sabiedrības līdzdalību veikta iekšpagalma Usmas ielā 13 
brauktuves pārbūve un konteineru laukuma izbūve pie mājām Usmas ielā 7 un 9, iekšpagalma J.Poruka 
iela 11 pārbūve, rotaļu laukuma izbūve Lielajā prospektā 13A, apgaismojuma uzlabojumi iekšpagalmos 
pie mājām P. Stradiņa ielā 1 un 3, Talsu ielā 7a un 11, Inženieru ielā 81a un 85, Siguldas ielā 16 un Usmas 
ielā 20, Ventspilī. 

2021.gadā atbalstīti 26 iedzīvotāju kopsapulces ierosinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iekšpagalmu rekonstrukcijas darbiem vairāk nekā 452 tūkst. EUR apmērā, veicot pagalmu labiekārtošanu 
P.Stradiņa ielā 9 un 21, Jūras ielā 4, Sarkanmuižas dambī 3 un 21, Lielajā prospektā 68, Talsu ielā 3 un 

62, Dzintaru ielā 26 un 34, Usmas ielā 9 un 11, J.Poruka ielā 13, Lidotāju ielā 15 un 24, Ventspilī. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2020.gada 14.maija 

rīkojumu Nr.268 “Par konceptuālo ziņojumu “Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā”, Ventspils 

valstpilsētas pašvaldības nolikuma 130.punktu, Ventspils pilsētas domes 2020.gada 18.decembra lēmumu 
Nr.176 “Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžetu”, kā arī ņemot vērā Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2022.gada 24.februāra sēdes ieteikumu un 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas 2022.gada 3.marta sēdes atzinumu, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj:  

Pieņemt zināšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžeta izpildes 

pārskatu uz 2021.gada 31.decembri saskaņā ar pielikumu. 

 

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētājs 

 

  

J. Vītoliņš 

 

 

Sagatavotājs: 
I.Feldberga, 63601152 

ieva.feldberga@ventspils.lv 

 

 



Pielikums 

Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes 

Ventspils valstpilsētas pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžeta izpildes pārskats uz 2021.gada 31.decembri

1 2 3 4 5 6 7

I Izglītības pārvalde 1 084 088

1 Sadarbība ar biedrību "Attīstības fabrika" 12 934 Biedrības "Attīstības fabrika" ierosinājums uzsākts

Noslēgts līgums ar darbības termiņu līdz 31.12.2024. Līgums paredz neformālu mācību 
organizēšanu jauniešiem un jauniešu iesaistīšanu dažādos starptautiskos projektos, 
Ventspils pilsētas jauniešu iniciatīvas un līdzdalību veicināšanu pašvaldības lēmumos, 
kas skar jauniešu un jaunatnes politiku, jauniešu sadarbības sekmēšanu , pieredzes 
apmaiņu un iesaistīšanos jaunatnes organizācijās,  jaunatnes nodarbinātības 
veicināšanu un jauniešu uzņēmējdarbības atbalstu,  Ventspils jauniešu tematisko, 
izglītojošo un atpūtas pasākumu veidošanu. 2021. gadā aktivitātes organizētas 
tiešsaistē.

31.12.2024.

2
Psihologa un citu speciālistu pakalpojumi 4.-6.gadīgiem pirmsskolu 
izglītības iestāžu audzēkņiem 12 600 Vecāku ierosinājums uzsākts

1.Noslēgts trīspusējās sadarbības līgums starp Pārresoru koordinācijas centru, Ventspils 
pilsētas Izglītības pārvaldi un Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju par 
"STOP 4 -7" apmācības ieviešanu un noslēgti līgumi ar speciālistiem par apmācību.
2. Notikušas programmas "STOP 4-7" speciālistu un prishologu apmācības.
3. 2021. g. jūlijā noslēdzies pirmās intervences grupas darbs.
4. Kopā plānotas 5 grupas līdz 2023. gadam.

Pasākumi plānoti līdz 2023. gada decembrim

3
Psihologa vadītas lekcijas / nodarbības pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem un viņu vecākiem 2 912 Vecāku ierosinājums uzsākts

Nodarbības paredzētas ES projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros. Taču pasākumi 2021. gadā nav 
notikuši sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktajiem ierobežojumiem. 
2021. gada decembrī tika meklēti psihologi, kuri varētu vadīt nodarbības attālināti.

Nodarbību norise plānota no 2022. gada februāra.
Projekts plānots līdz 2023. gada decembrim

4 Pirmsskolas izglītības iestādes izbūve Brīvības iela 15, Ventspilī 537 078 Vecāku ierosinājumi Pabeigts

Labiekārtotā teritorija Brīvības ielā 15, Ventspilī  ekspluatācijā ir pieņemta 2021.gada 
2.martā, savukārt ēka ir pieņemta ekspluatācijā 2021.gada 16.martā. Izveidotas 5 
grupiņas 80 bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" struktūrvienības 
"Pienenīte" svinīgā atklāšana notika 2021. gada 5.maijā.

5
Veselīgas mācību un darba vides izveide Ventspils pilsētas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs 493 194 Vecāku ierosinājumi Pabeigts

Āra žalūzijas ir uzstādītas un darbi pieņemti ekspluatācijā  PII "Saulīte" un 
struktūrvienībā "Pienenīte", PII "Varavīksne", PII "Eglīte", PII "Pasaka" un PII 
"Margrietiņa", PII "Zvaigznīte", PII "Vāverīte", PII "Rūķītis " un PII "Bitīte". Būvdarbi 
pabeigti 2021. gada maijā

6 Mācību līdzekļi pirmsskolu izglītības iestādēs 25 370 Vecāku ierosinājumi Pabeigts

Pirmsskolas izglītības iestādes uz 2021. gada 1. septembri iegādājušās mācību 
procesam  nepieciešamajiem mācību līdzekļus 2021./2022. mācību gadam. Iegādes 
veiktas līdz 2021. gada 1. septembrim.

II Sociālais dienests 38 338

7 Kapelāns sociālā aprūpes namā "Selga" 9 605 SAN "Selga" klientu ierosinājumi pabeigts

Sniegts garīgs un emocionāls atbalsts Ventspils Sociālās aprūpes nama “Selga” 
klientiem un viņu tuviniekiem, kā arī pēc pieprasījuma nodrošināts jebkuras konfesijas 
vai reliģijas garīdznieku apmeklējums. Sadarbībā ar vietējo garīdzniecību, sniegta 
iespēja Ventspils Sociālās aprūpes nama klientiem, izmantot kapelu meditācijai, 
lūgšanām, kā arī dievkalpojumiem, piemiņas svētbrīžiem. Veikta garīgā konsultēšana 
un nepieciešamās kauzālās darbības. 

8 Politiski represēto apvienība 4 000 pabeigts

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā - ziedu nolikšanas pie pieminekļa 
Ventspils Tilta dārzā. Politiski represēto piemiņas dienā ziedu nolikšana pie Baltā krusta 
Ventspils Meža kapos. Pieminot nacionālos partizānus ziedu nolikšana Dzelzkalnu 
kapos, Tārgales pagastā.  Tika apmeklēts svinīgs pasākums pie piemiņas akmens 
represētajiem - Tilta dārzā, sakarā ar 80 gadiem kopš 1941. gada deportācijām. 
Individuālas konsultācijas ikvienam biedram.

9 Pensionāru biedrība "Liedags" 6 269 pabeigts

Ņemot vērā Covid - 19 seku mazināšanai noteiktos ierobežojumus, pensionāru 
biedrības biedri darbojas individuāli, radot adītas mazuļu zeķītes un zābaciņus, kurus 
dāvināja Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļai. 

2022.gada 10.marta lēmumam Nr.37 (prot.Nr.6; 12.§)

Statuss uz 31.12.2021.

(pabeigts, uzsākts, nav 
uzsākts, nenotiks).

Paveiktais uz 31.12.2021. (noslēgtie līgumi, aktivitātes, paveiktā rezultāts u.c.) Darbu izpildes termiņi

Biedrību ierosinājumi

Nr.p.k. Nosaukums
Apstiprinātā 
Summa, EUR

Ierosinātājs



1 2 3 4 5 6 7

Statuss uz 31.12.2021.

(pabeigts, uzsākts, nav 
uzsākts, nenotiks).

Paveiktais uz 31.12.2021. (noslēgtie līgumi, aktivitātes, paveiktā rezultāts u.c.) Darbu izpildes termiņiNr.p.k. Nosaukums
Apstiprinātā 
Summa, EUR

Ierosinātājs

10 Invalīdu biedrība 1 000 pabeigts

Ņemot vērā Covid - 19 seku mazināšanai noteiktos ierobežojumus, “Ventspils invalīdu 
biedrība” turpināja aktīvi darboties un tiek organizētas individuālas nodarbības, kā arī 
sniegts emocionāls atbalsts ikvienam biedrības biedram. Lai uzlabotu invalīdu biedrības 
biedru labsajūtu arī Covid – 19 pandēmijas laikā biedrība rīkoja ekskursijas pa Latviju, 
ievērojot visus drošības pasākumus.

11 Nedzirdīgo biedrība 900 nenotiks

Nedzirdīgām personām tiek nodrošināti surdotulka pakalpojumi, lai palīdzētu saziņai ar 
ārstniecības personālu, un dažādām institūcijām. Biedrība sniedz atbalstu nedzirdīgo 
personu ikdienas kvalitātes uzlabošanā organizējot konsultācijas un pārrunas.                                   
Līgumā finansējuma mērķis noteikts, transporta pakalpojumiem, bet saistībā ar 
epidemioloģiskajiem Covid-19 izplatības drošības ierobežojumiem, plānotie pasākumi, 
kur būtu nepieciešami transporta pakalpojumi, tika atcelti.

12 Neredzīgo biedrība 1 210 pabeigts

Biedrība organizē grupu nodarbības. Tiek risināti saskarsmes jautājumi, kā arī 
apspriestas aktualitātes. Biedriem ir iespēja pieteikties individuālām konsultācijām un 
diskusijām par dažādām tēmām. Neredzīgo biedrības biedriem tika organizēti Līgo 
svētki, kuros piedalījās 20 dalībnieki.

13 Latvijas Antihitleriskās koalīcijas asociācija 1 362 pabeigts

Brāļu kapu apmeklējums un ziedu vainaga nolikšana š.g.9. maijā. Biedrība sniegusi 
materiālo atbalstu grūtībās nonākušajiem biedriem. Tiek apmeklēti biedri, kuriem 
radušās veselības problēmas. Regulāri tiek nolikti ziedi uz apbedīto biedru kapu 
vietām. 

14 Biedrība "Diakonijas centrs Ventspilī" 490 pabeigts

Diakonijas centrs atbalstījis ģimenes ar skolas vecuma bērniem tad, kad skolēniem 
atsākās klātienes mācības. Katru otrdienu biedrības telpās tiek organizēta materiālās 
palīdzības izsniegšana Ventspils Sociālā dienesta klientiem. 

15 Biedrība "Pērļu pasaule" 1 080 pabeigts

Biedrība 3 reizes nedēļā organizē rotu izgatavošanas nodarbības. Nodarbību dalībnieki 
tiek organizēti grupās pa 2 cilvēkiem. Nodarbību cikla noslēgumā dalībnieki ir pilnībā 
apmācīti pērļu rotu izgatavošanā. 

16 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" 4 000 pabeigts

Biedrības telpās tiek organizētas individuālas nodarbības senioriem, kurās tiek 
piedāvāta iespēja nodarboties ar dažādiem rokdarbiem (aplicēšana, pērļošana, 
zīmēšana u.c.). Latvijas Sarkanā krusta darbinieki pēc pieprasījuma izbrauc uz senioru 
dzīvesvietām, lai atbalstītu ikdienas darbu veikšanā (sazināties ar ārstniecības 
iestādēm, norēķināties par komunālajiem maksājumiem vai sazināties ar institūcijām). 
Biedrības telpās tiek izsniegtas ES pārtikas un higiēnas atbalsta pakas. Ikdienā 
emocionāli tiek atbalstīts ikviens seniors, kurš vēršas pēc palīdzības. 

17 Biedrība "Integrācijas Inkubators" 1 000 pabeigts

Biedrība “Integrācijas inkubators (I+I)” iegādājusies motorizētu platformu, kura 
ratiņkrēslu pārveido par “visurgājēju”, ļaujot Ventspils iedzīvotājiem un viesiem ar 
kustību traucējumiem brīvi doties pastaigās uz jebkuru vietu, kur vien sirds vēlas.
Projekta ietvaros iegādātā “Motorized Freedom Trax FT01” motorizētā platforma ir 
pirmā Baltijas valstīs. Šī ierīce ļauj ratiņkrēslu pārveidot par visurgājēju un pārvietoties 
pa nelīdzenām virsmām – smiltīm, meža takām, sniegu, zāli un pat grants segumu. 
Platformas izmantošana cilvēkiem ratiņkrēslā ļauj būt neatkarīgiem un sniedz brīvību 
apmeklēt jebkuru vietu jebkuros laikapstākļos ar minimālu asistenta atbalstu vai pat 
bez tā. Pateicoties īstenotajam projektam, ikviens, kurš ratiņkrēslā vēlas apmeklēt 
kādu dabas objektu Ventspilī vai tās tuvumā, sazinoties ar biedrību, to var izdarīt bez 
maksas.

18 Biedrība "Piecas izaugsmes formulas" 5 640 pabeigts

Biedrībā tiek organizētas smilšu terapijas, kanisterapijas, kā arī mākslas terapijas 
nodarbības. Tikusi organizēta vasaras nometne bērniem un jauniešiem. Notikušas 
individuālas konsultācijas gan Zoom platformā, gan klātienē. Biedrība organizējusi 
labdarības preču piegādi audžuģimenēm. Tiek organizētas atbalsta grupas adoptētāju, 
aizbildņu un audžuģimenēm. Papildus konkrētajām ģimenēm tiek organizētas 
individuālas psihologa konsultācijas, kuras sniedz atbalstu un sekmē veiksmīgu šo 
ģimeņu ikdienu. 

19 Nodibinājums “Ventspils lībiešu apvienība  “RĀNDA”” 942 pabeigts

Biedri piedalījušies attālinātās lībiešu valodas apmācībās. Attālināti notikušas Līvu 
Savienības valdes sēdes. Apvienības "RĀNDA" biedri piedalījušies lībiešu svētkos 
Mazirbē, kā arī  mazākumtautību festivālā Jelgavā.  Papildus tikušas realizētas 
individuālas konsultācijas ikvienam biedram, kurās tiek apspriestas aktualitātes. 

Biedrību ierosinājumi



1 2 3 4 5 6 7

Statuss uz 31.12.2021.

(pabeigts, uzsākts, nav 
uzsākts, nenotiks).

Paveiktais uz 31.12.2021. (noslēgtie līgumi, aktivitātes, paveiktā rezultāts u.c.) Darbu izpildes termiņiNr.p.k. Nosaukums
Apstiprinātā 
Summa, EUR

Ierosinātājs

20 Biedrība "OPEN Radošais Centrs" 840 uzsākts

Jauna līdzdalības budžeta pozīcija. OPEN Radošais Centrs ir vieta, kur jaunieši vecumā 
no 13 gadiem var nākt pavadīt savu brīvo laiku, vai arī radoši izpausties. Ir iespējas 
spēlēt spēles, lasīt grāmatas, piedalīties fiziskās aktivitātēs. Turpinās biedrības telpu 
aprīkošana un labiekārtošana ar nepieciešamo inventāru, lai nodrošinātu jauniešiem 
iespēju izmantot biedrības piedāvātos pakalpojumus.                                                                                                                                                                                                                   

2022.gads 

III Komunālā pārvalde 934 676

21 Iekšpagalms Usmas iela 13 brauktuves pārbūve 60 000 Iedzīvotāju un māju pārvaldnieka ierosinājumi pabeigts
Darbi pabeigti oktobrī (08.04.2021. līgums Nr.202B), objekts nodots ekspluatācijā. 
Pārbūvēta ietve un brauktuve pie daudzdzīvokļu mājām Usmas ielā 9 un 11.

22 Apgaismojums Krievlaukos 15 000 Iedzīvotāju ierosinājumi pabeigts
Darbi pabeigti jūnijā (29.03.21. līgums Nr.181B), objekts nodots ekspluatācijā. Izbūvēts 
jauns apgaismojums dzīvojamo māju rajonā ~200 m posmā Zaķu un Caunu ielās.

23 Apgaismojuma izbūve Ābolu ielā un Straumes ielā 20 000 Makšķernieku kolektīva ierosinājums pabeigts

Darbi pabeigti oktobrī (11.06.2021. līgums Nr.332B), objekts nodots ekspluatācijā. 
Izbūvēts apgaismojuma pievads (ELT kabeļu garums ~350 m) Ābolu un Straumes ielai, 
kā arī izbūvēts apgaismojums (1 laterna ar 3 gaismekļiem) laivu nolaišanas vietai pie 
Ventas.

24 Laivu bāzes aprīkojums 2 800 Laivu bāzes makšķernieku ierosinājums pabeigts Darbi pabeigti martā (04.01.21. līgums Nr.4B). 3 jaunas laivas piegādātas Laivu bāzei.

25 Laivu nolaišanas vieta (slipa pilnveidošana) Ventas upē 80 000 Makšķernieku kolektīva ierosinājums pabeigts

Darbi pabeigti oktobrī (13.05.2021. līgums Nr.265B), objekts nodots ekspluatācijā. 
Izbūvētas 2 jaunas laivu nobrauktuves, papildu pontons un grantēta nobrauktuve 
gumijas laivām.

26 Gājēju pāreju izgaismošana Lauku ielā pie Sarkanmuižas dambja 6 000 Iedzīvotāju ierosinājumi pabeigts
Darbi pabeigti maijā (26.03.21. līgums Nr.182B),  objekts nodots ekspluatācijā. 
Izgaismota 1 gājēju pāreja ar LED gaismekļiem.

27 Gājēju pāreju izgaismošana Raiņa ielā pie Sarkanmuižas dambja 8 000 Iedzīvotāju ierosinājumi pabeigts
Darbi pabeigti maijā (26.03.21. līgums Nr.182B),  objekts nodots ekspluatācijā. 
Izgaismotas 2 gājēju pāreja ar LED gaismekļiem.

28 Iekšpagalmu remontdarbu līdzfinansējums - KOPĀ, t.sk., 511 876

28.1. Rezerve 59 488

2021.gadā pieņemti domes lēmumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 
daudzīvokļu dzīvojamo māju (26 gab.) piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 452`338 
EUR apmērā.

28.2.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas P.Stradiņa ielā 21 iekšpagalma 
labiekārtošanai 68 628 pabeigts

Darbi pabeigti augustā, objekts nodots ekspluatācijā.
Pārbūvēta ietve un brauktuve, kā arī izbūvētas paplašinātas grants seguma stāvvietas 
pie daudzdzīvokļu mājas P.Stradiņa ielā 21.

28.3.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Jūras ielā 10 iekšpagalma 
labiekārtošanai 36 195 uzsākts Līgums noslēgts. Uzsākti būvdarbi. Paredzēta brauktuvju, ietvju, lietus ūdens 

kanalizācijas pārbūve pie daudzdzīvokļu mājas Jūras ielā 10.

Darbu izpildes termiņš 150 dienas no līguma noslēgšanas, 
neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Provizoriskais objekta 
nodošanas ekspluatācijā laiks - 2022.gada jūnija vidus.

28.4.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 3 iekšpagalma 
labiekārtošanai 40 652 pabeigts

Darbi pabeigti oktobrī, objekts nodots ekspluatācijā. Pārbūvēta ietve, brauktuve un 
lietus ūdens kanalizācijas sistēma pie daudzdzīvokļu mājas Sarkanmuižas dambī 3.

28.5.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Lielajā prospektā 68 iekšpagalma 
labiekārtošanai 48 405 pabeigts

Darbi pabeigti augustā, objekts nodots ekspluatācijā. Pārbūvēta ietve, brauktuve, 
stāvvietas un apgaismojums pie daudzdzīvokļu mājas Lielajā prospektā 68.

28.6.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Lielajā prospektā 21 iekšpagalma 
labiekārtošanai 1 350 pabeigts

Izstrādāts tikai būvprojekts labiekārtojuma veikšanai daudzdzīvokļu mājas zemē. 
Daudzdzīvokļu mājas īpašnieki nolēma neveikt būvniecības darbus labiekārtošanai.

28.7.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Talsu ielā 37 iekšpagalma 
labiekārtošanai 980 pabeigts

Darbi pabeigti maijā, objekts nodots ekspluatācijā. Veikts brauktuves/stāvlaukuma 
grants seguma remonts.

28.8.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 34 iekšpagalma 
labiekārtošanai 54 236 pabeigts

Darbi pabeigti augustā, objekts nodots ekspluatācijā. Pārbūvēta brauktuve, stāvvietas, 
lietus ūdens kanalizācija un izbūvēts apgaismojums pie daudzdzīvokļu mājas Dzintaru 
ielā 34.

28.9.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas P.Stradiņa ielā 14 iekšpagalma 
labiekārtošanai 34 201 nav uzsākts

Izstrādāts tikai būvprojekts labiekārtojuma veikšanai daudzdzīvokļu mājas zemē. 
Atkārtota iepirkuma un būvniecības darbu labiekārtojumam veikšana pārcelta uz 
2022.gadu, jo 2021.gadā iepirkuma cenas pārsniedza piešķirtā finansējuma apmēru.

28.10.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Usmas ielā 9 iekšpagalma 
labiekārtošanai 7 627 pabeigts

Darbi pabeigti oktobrī, objekts nodots ekspluatācijā. Pārbūvēta ietve un brauktuve pie 
daudzdzīvokļu mājām Usmas ielā 9 un 11.

28.11.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Usmas ielā 11 iekšpagalma 
labiekārtošanai 3 622 pabeigts

Darbi pabeigti oktobrī, objekts nodots ekspluatācijā. Pārbūvēta ietve un brauktuve pie 
daudzdzīvokļu mājām Usmas ielā 9 un 11.
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28.12.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas J.Poruka ielā 13 iekšpagalma 
labiekārtošanai 27 856 pabeigts

Darbi pabeigti augustā, objekts nodots ekspluatācijā. Pārbūvēta brauktuve, stāvvietas, 
lietus ūdens kanalizācija pie daudzdzīvokļu mājas  J.Poruka ielā 13.

28.13.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas P.Stradiņa ielā 9 iekšpagalma 
labiekārtošanai 950 pabeigts Izstrādāts būvprojekts labiekārtojuma veikšanai daudzdzīvokļu mājas zemē.

28.14.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Lidotāju ielā 15 iekšpagalma 
labiekārtošanai 5 177 pabeigts

Darbi pabeigti augustā, objekts nodots ekspluatācijā. Veikta vecā atkritumu konteineru 
laukuma betona sienu demontāža un teritorijas apzaļumošana pie daudzdzīvokļu 
mājas Lidotāju ielā 15.

28.15.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Lidotāju ielā 24 iekšpagalma 
labiekārtošanai 4 215 pabeigts

Darbi pabeigti jūlijā, objekts nodots ekspluatācijā. Pārbūvēta ietve pie daudzdzīvokļu 
mājas Lidotāju ielā 24.

28.16.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 21 
iekšpagalma labiekārtošanai 79 207 pabeigts

Darbi pabeigti septembrī, objekts nodots ekspluatācijā. Pārbūvēta brauktuve, 
stāvvietas, ietves, lietus ūdens kanalizācija un izbūvēts apgaismojums pie 
daudzdzīvokļu mājas Sarkanmuižas dambī 21.

28.17.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 26 iekšpagalma 
labiekārtošanai 5 445 pabeigts

Darbi pabeigti oktobrī, objekts nodots ekspluatācijā. Izbūvēts apgaismojums pie 
daudzdzīvokļu mājas Dzintaru ielā 26.

28.18.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Talsu ielā 62 iekšpagalma 
labiekārtošanai 19 413 pabeigts

Darbi pabeigti oktobrī, objekts nodots ekspluatācijā. Pārbūvēta ietves un izbūvēts 
apgaismojums pie daudzdzīvokļu mājas Talsu ielā 62.

28.19.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Jūras ielā 4 iekšpagalma 
labiekārtošanai 1 838 pabeigts

Darbi pabeigti jūlijā, objekts nodots ekspluatācijā. Veikta apgaismojuma laternu un 
gaismekļu nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Jūras ielā 4.

28.20.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 11 iekšpagalma 
labiekārtošanai 1 021 pabeigts

Darbi pabeigti jūlijā, objekts nodots ekspluatācijā. Veikta apgaismojuma laternu un 
gaismekļu nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Aleksandra ielā 11.

28.21.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Saules ielā 108 iekšpagalma 
labiekārtošanai 817 pabeigts

Darbi pabeigti jūlijā, objekts nodots ekspluatācijā. Veikta apgaismojuma laternu un 
gaismekļu nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 108.

28.22.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Saules ielā 106 iekšpagalma 
labiekārtošanai 1 225 pabeigts

Darbi pabeigti jūlijā, objekts nodots ekspluatācijā. Veikta apgaismojuma laternu un 
gaismekļu nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 106.

28.23.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Ugāles ielā 19 iekšpagalma 
labiekārtošanai 1 230 pabeigts

Darbi pabeigti septembrī, objekts nodots ekspluatācijā. Veikts brauktuves seguma 
remonts pie daudzdzīvokļu mājas Ugāles ielā 19.

28.24.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Talsu ielā 3 iekšpagalma 
labiekārtošanai 1 323 pabeigts

Darbi pabeigti oktobrī, objekts nodots ekspluatācijā. Veikta soliņu nomaiņa pie 
daudzdzīvokļu mājas Talsu ielā 3.

28.25.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Ganību ielā 120 iekšpagalma 
labiekārtošanai 700 pabeigts Izstrādāts būvprojekts labiekārtojuma veikšanai daudzdzīvokļu mājas zemē

28.26.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 9 iekšpagalma 
labiekārtošanai 1 749 pabeigts

Darbi pabeigti decembrī, objekts nodots ekspluatācijā. Veikta apgaismojuma laternu 
un gaismekļu nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Aleksandra ielā 9.

28.27.
Līdzfinansējums dzīvojamās mājas Tārgales ielā 72 iekšpagalma 
labiekārtošanai 4 326 pabeigts

Darbi pabeigti decembrī, objekts nodots ekspluatācijā. Veikts seguma remonts pie 
daudzdzīvokļu mājas Tārgales ielā 72.

29 J.Poruka iela 11 iekšpagalma pārbūve 110 000 Iedzīvotāju ierosinājumi pabeigts
Darbi pabeigti augustā, objekts nodots ekspluatācijā. Pārbūvētas brauktuves, 
stāvvietas, lietus ūdens kanalizācija pie daudzdzīvokļu mājas J.Poruka ielā 11.

30 Rotaļu laukuma izbūve Lielajā prospektā 13A 70 000 ierosinājums TV tiešraidē, iedzīvotāju ierosinājumi pabeigts

Darbi pabeigti augustā (16.04.2021. līgums Nr.211B), objekts nodots ekspluatācijā. 
Pārbūvēts esošais rotaļu laukums, ierīkojot krāsaino triecienabsorbējošo gumijas 
segumu, kā arī papildinot ar 6 jaunām rotaļu iekārtām un šūpolēm.

31 Apgaismojuma uzlabojumi iekškvartālos 10 000 Iedzīvotāju ierosinājumi pabeigts

Darbi pabeigti jau janvārī. Kopā uzstādīti 38 gab. parka tipa apgaismojuma lampas 
iekšpagalmos pie mājām P. Stradiņa ielā 1 un 3, Talsu ielā 7a un 11, Inženieru ielā 81a 
un 85, Siguldas ielā 16 un Usmas ielā 20).

32
Konteineru laukuma izbūve Usmas ielā 13 (pie mājām Usmas ielā 7 un 
9)

30 000 Iedzīvotāju un māju pārvaldnieka ierosinājumi pabeigts
Darbi pabeigti augustā, objekts nodots ekspluatācijā. Izbūvēts laukums ar 3 pazemes 
konteineriem, paplašinātas stāvvietas un pārcelti apgaismojuma balsti.

33 Ūdens dzeršanas sifoni Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā "Fantāzija" 11 000 Iedzīvotāju ierosinājumi pabeigts
Darbi pabeigti jūnijā, objekts nodots ekspluatācijā. Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā 
"Fantāzija" uzstādīti pa vienam dzeramā ūdens brīvkrānam.

IV Ventspils bibliotēka 11 192

34 Inventārs un aprīkojums bibliotēkas apmeklētāju ērtībām 5 625 Iedzīvotāju ierosinājumi pabeigts
Iegādes veiktas daļēji, netika iegādātas 3D pildspalvas, saistībā ar epidemiloģisko 
situāciju, nebija aktuāli
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35 Grāmatu sterilizators 3 113
Iedzīvotāju ierosinājums Covid u.c. iespējamo infekciju  
riska novēršanai Pabeigts Grāmatu sterilizators tiek izmantots apkalpošanas punktā Ventspils slimnīcā.

36 Leļļu teātra izrāde bērniem 340 Iedzīvotāju ierosinājums Pabeigts

Liepājas ceļojošā leļļu teātra “Maska” izrāde bērniem “Brīnumstabulīte” Pārventas 
bibliotēkā Pilsētas svētkos pulcēja mazos skatītājus. Šoreiz, ievēojot Covid-19 drošibas 
pasākumus, skatītāju skaits bija ierobežots.

37 Viesis no Rakstnieku mājas 42 Iedzīvotāju ierosinājums nenotiks
Pasākums  nenotiks valstī noteikto ierobežojumu dēļ- tika plānots  Pārventas bibliotēkā 
oktobrī.

38 Draugos ar rakstnieku māju 89
Bērnu vecāku, skolotāju ierosinājumi satikties ar 
Raksnieku mājas rezidentiem nenotiks

Pasākums  nenotiks valstī noteikto ierobežojumu dēļ. Pasākums tika plānots septembrī 
/oktobrī.

39 Kanisterapija. Nodarbības ar suņiem 225
Vecāku atzinīgi vērtēts pasākums, izteikta vēlme  šo 
tradīciju turpināt Pabeigts Notikuši pasākumi jūnijā, jūlijā un augustā

40 Bibliotēku nedēļas pasākums SAN "Selga" lasītāju sumināšana 15 SAN "Selga" klientu vēlme  reizi gadā apmeklēt bibliotēku Pabeigts Jau no 2013.gada  Bibliotēku nedēļas laikā  tiek sveikti SAN "Selga" lasītāji.

41 Lekciju cikls "Ventspils mazulim draudzīga pilsēta" 1 255 Jauno vecāku ierosinājumi pabeigts

Vairākus gadus Ventspils bibliotēka piedāvā lekcijas jaunajiem vecākiem programmas 
"Ventspils mazulim draudzīga pilsēta" ietvaros.Tēmas iesaka jaunie vecāki. 2021.gadā 
tika organizētas:
1)Latvijas Montesori asociācijas valdes priekšsēdētājas Zanes Baltgailes lekcija 
“Montesori pedagoģija” tiešsaistē.
2)Diānas Zandes  lekcija “Svarīgākais par bērnu attīstību no gada līdz piecu gadu 
vecumam” tiešsaistē.
3)I.Luteres lekcija "Veselīgs uzturs ģimenei" tiešsaistē. 

42 Lakcija Latvijas veselības nedēļas ietvaros 220
Iedzīvotāju ierosinājumi noklausīties lekcijas par aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu Pabeigts

Ventspils bibliotēka vairākus gadus sadarbībā ar Ventspils Sporta pārvaldi “Latvijas 
Veselības nedēļā” organizē pasākumus, kuru tēmas iesaka bibliotēkas apmeklētāji. Tika 
organizēta Andra Ļubkas lekcija “Ikdienas fizisko aktivitāšu un sabalansēta uztura 
ietekme uz veselību" tiešsaistē.

43 Lekcija Eiropas sporta nedēļas ietvaros 268
Iedzīvotāju ierosinājumi noklausīties lekcijas par aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu Pabeigts

Kaspara  Zlidņa  lekcija klātienē un tiešsaistē. K.Zlidnis ir veselīga dzīvesveida 
entuziasts, viņa stāstījums ir iedvesmojošs un interesants. Viņš  ir arī ielu vingrošanas 
kustības attīstītājs Latvijā, Sports, veselīgs dzīvesveids un mūzika ir Kaspara vaļasprieki, 
kurus viņš veiksmīgi apvieno, un labprāt dalās ar citiem savā pieredzē.

V Ventspils muzejs 4 277

44 Amatnieku diena PBM 4 037 Pabeigts

Amatnieku diena Piejūras brīvdabas muzejā tika rīkota kā amatnieku tirdziņš. Tirgū 
piedalījās 39 amatnieki, vairāki no viņiem piedāvāja sava amata demonstrācijas - koka 
karošu grebšanu, stikla pūtēju darbu, dzintara rotu veidošanu, pīšanas amatu, kalēja 
amatu u.c.

Pasākuma laikā uzstājās mūziķi Māris Blāze un Atis Šimpermanis. Ar gardumiem 
cienāja Ventiņkrogs, un Mazbānītis vizināja apmeklētājus. Pasākumu apmeklēja 4 698 
apmeklētājs

45 Podnieka mācība AM 240 Pabeigts

Podnieka mācība tika paredzēta visu gadu. Šogad apmeklētāju ierobežojumu dēļ tā 
atsāka darboties Pilsētas svētkos, kuru apmeklēja 34 interesenti un no 10.augusta līdz 
1 septembrim apmeklēja 88 interesenti. Kopējais Podnieka mācību apmeklētāju skaits 
ir 122.

VI Kultūras centrs 151 593

46 Krievu kultūras dienas 2 500 pabeigts

Krievu kultūras dienas norisinājās 2021.gada 10.-11.septembrī. Pasākuma mērķis bija 
atklāt daudzveidību krievu kultūrā, parādīt krievu cilvēku garīgumu, kā arī saikni ar 
Latvijas un Ventspils vēsturi. Pasākuma ietvaros norisinājās vīru vokālā kvarteta 
"Skranum" pareizticīgo mūzikas koncerts, krievu retro un mūsdienu dziesmu izpildītāju 
sadziedāšanās Pārventas bibliotēkā, kā arī krievu tautasdziesmu izpildītāju 
sadziedāšanās Ventspils vecpilsētas tirgus laukumā.

47 Baltkrievu tradīciju pasākums "No Jāņiem līdz Kupalai" 2 500 nav uzsākts

Pasākums bija plānots jūlijā, bet tas nenorisinājās saistībā ar epidemioloģiskajām 
prasībām, kas nosaka pulcēšanās ierobežojumus brīvdabas pasākumos. Pasākuma 
mērķis ir aktualizēt baltkrievu kultūras mantojuma un tradīciju saglabašanu, kā arī 
iepazīstināt Ventspils iedzīvotājus un viesus ar baltkrievu kultūras tradīcijām. 
Pasākuma ietvaros norisinās koncerti, kuros piedalās tautas mākslas kolektīvi no 
Baltkrievijas un Ventspils, kā arī amatnieku paraugdemonstrējumi.
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48 Ukraiņu kultūras diena 2 500 pabeigts

Pasākums norisinājās bez pašvaldības līdzfinansējuma 2021.gada 14.augustā. Koncerti 
norisinājās Ventspils tirgus laukumā un pie Pārventas bibliotēkas. 
Pasākuma programmas uzdevumis ir ukraiņu kultūras mantojuma un tradīciju 
saglabāšana, popularizēšana un ukraiņu integrēšana latviešu sabiedrībā. Pasākuma 
programmā paredzēti svētku koncerti, kuros tradicionāli uzstājās Ventspils ukraiņu 
dziesmu ansamblis "Mrija", un citi izpildītāji, mākslinieku radošā darbnīca, produktu 
prezentācija un degustācija, kā arī tiek piedāvātas dažādas spēles.

49 2.pasaules kara beigu atceres pasākums 2 000 pabeigts

Pasākums norisinājās 2021.g. 8-9.maijā. Pasākuma ietvaros norisinājās Otrā pasaules 
karā kritušo karavīru apbedījumu vietu sakopšana, ziedu nolikšana Otrā pasaules kara 
upuru piemiņas vietās, videokoncerts „Piemiņas dziesmas”, kas tika ievietots un 
pārraidīts sociālajā tīklā Facebook .

50 Bardu festivāls "Tatjaniņ Deņ" 5 300 nav uzsākts
Pasākums nenorisinājās saistībā ar epidemioloģiskajām prasībām. Pasākuma 
programmā tradicionāli paredzēti bardu koncerti, kuros piedalās autori un izpildītāji no 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un citām valstīm.

51 Nacionālo kultūras biedrību festivāls "Ventspils vainags" 5 500 nav uzsākts

Pasākums nenorisinājās saistībā ar epidemioloģiskajām prasībām. Pasākuma uzdevums 
ir iepazīt dažādas kultūras, to unikalitāti un atšķirības. Festivāla programmā paredzēts 
koncerts, kurā uzstājās pašdarbības kolektīvi un solisti no Latvijas, Igaunijas, 
Baltkrievijas, kuri pārstāv 15 etniskās grupas.

52 Tērpu iegāde amatiermākslas kolektīviem 20 000 pabeigts

2021.gadā iegādāti tērpi amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem - mūsdienu deju 
kolektīvam "Lāsītes", mūsdienu deju kolektīvam "Prieks", mūsdienu deju kolektīvam 
"Lielais Prieks" , 1.-2.klašu bērnu tautas deju kolektīvam "Liedags" ,  6.-9.klašu bērnu 
tautas deju kolektīvam "Liedags" , Ventspils Augstskolas vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīvam "Strautuguns" , Ventspils Augstskolas jauniešu tautas deju kolektīvam 
"Strautuguns" , Jauniešu tautas deju kolektīvam "Liedags" ,  vidējās paaudzes tautas 
deju kolektīvam "Kurzeme" , senioru tautas deju kolektīvam "SenKurzeme" .

Biedrību ierosinājumi
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53 Amatiermākslas kolektīvu koncerti un skates 15 462 pabeigts

54 Amatiermākslas kolektīvu dalība dažādos pasākumos 3 000 pabeigts

55 Transorta īre kolektīvu darbības nodrošināšanai 30 646 pabeigts

56 Bērnu popgrupas "Jūras akmentiņi" darbība 7 003 pabeigts

VII  Starptautiskais  „I T – T V”  konkurss „ТАЛАНТ – 2 0 2 1”, 26.-28. februārī Maskavā, 
attālināti pēc videoieraksta, divas 1. vietas. VI Starptautiskais mākslas festivāls - 
konkurss «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН”, 27. marts – 15. aprīlis, 2021 g., Pekina, Ķīna (online), 
iegūtas piecas Grand Prix.  V Starptautiskais mākslas festivāls «AMERICA'S TALENTS», 
3.-16. aprīlis, 2021 g., ASV, Ņujorka (online), iegūtas 4 Grand Prix.  No 2021.g. 1. līdz 5. 
jūnijam Viļņā – Lietuvā notika starptautiskais konkurss „Music Talent League”, iegūtas 
piecas 1. vietas, Grand Prix Kids, Grand Prix Juniors.  Ir iegādāts zaļš audums, kuru 
izmanto, kā fonu filmēšanas procesā. Darbību plānots turpināt klātienē pēc 
ierobežojumu atcelšanas (plānots piedalīties starptautiskajos un Latvijas konkursos). 

57 Kultūras projektu konkurss 33 682 uzsākts

Konkursa mērķis ir veicināt Ventspils pilsētai nozīmīgus kultūras projektus un Ventspils 
pilsētas atpazīstamību, kas sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, 
kultūrizglītību un kultūras mantojuma saglabāšanu. 2021.gada konkursa I un II kārta ir 
noslēgusies. Kultūras komisijās kopumā tika atbalstīts 21 projekts. Projektu īstenošanas 
termiņi paredzēti sākot no aprīļa līdz 2022.gada 1.decembrim.

01.12.2022.

Amatiermākslas kolektīvu ierosinājumi

Būtiskākās amatiermākslas kolektīvu aktivitātes. 5. februārī pirmizrādi piedzīvoja 
pirmais tiešsaistes raidījums "Ražīgie un sarežģītie 70. - 80. gadi", sakarā ar Ventspils 
teātra 75 gadu jubilejas ciklu “Svētki, šodien atkal svētki”. 26. martā pie skatītājiem 
nonāk otrais tiešsaistes raidījums “Ventspils teātrim 75. TRAUKSMAINIE 90-tie” . 4. 
aprīlī – Pirmajās Lieldienās Ventspils Kultūras centra sociālo tīklu kontos Facebook un 
Youtube tika publicēts garīgās mūzikas dziedājums “Kristus ir augšāmcēlies!”, kurā 
muzicēja vokālais trio: Ginta Rūse, Vanda Siliņa, Eduards Siliņš – Ventspils vokālās 
grupas dalībnieki un koncertmeistare Ludmila Kamiševa. 12. maijā pie skatītājiem 
nonāk trešais tiešsaistes raidījums “Ventspils teātrim 75. MAINĪGIE 2000.” . Sarunā – 
Ventspils teātra režisore Vija Draviņa un bijušais režisors Agris Krūmiņš (2001. – 2016.). 
18. maijā deju ansambļa “Liedags” trīs bērnu deju kolektīvu piedalīšanās XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta fināla “Svinēt sauli” 
video klipa filmēšanā. Cikla "Ventspils skan" aktivitātes:  12. un 19. jūnijā Tirgus un Pils 
ielas skvērā atklātais mēģinājums Ventspils junioru bigbenda un Senioru bigbenda, 
Saksofonu kvarteta, Ventspils Brasa, džeza ansambļa “Intro” un Džeza noneta 
mūziķiem. 3. jūlijā Bērnu pilsētiņā baltkrievu dziesmu ansamblis “Žuravinka” .  24. jūlijā 
Zaļā namiņa pagalmā Platā ielā grupa “Windy Temper”. 31. jūlijā Tirgus laukumā 
muzicēja sieviešu koris “Venda”, vokālie ansambļi “Mundus”, “Mazā prinča planētas” 
un “Cita planēta”.  18. jūlijā mūsdienu deju kolektīvi “Lāsītes”, “Prieks” un “Lielais 
Prieks” piedalījās mūsdienu deju lielkoncerta “Augstāk par zemi” video klipa filmēšanā. 
18. augustā Ventspils Kultūras centrā Ventspils teātra piedalīšanās ar izrādi "Sapņu 
pludmale"  Kurzemes reģiona skatē, Latvijas amatierteātru iestudējumu skates "Gada 
izrāde 2020" ietvaros.  24. augustā vokālais ansamblis “Mazā prinča planētas” 
piedalījās tautas mūzikas koncerta “Līdz pašām debesīm” video klipa filmēšanā 
Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā. 28. augustā Zilā karoga pludmalē deju kolektīvu 
akcija “Kurzemes deju josta” - piedalījās jauniešu un vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīva “Strautuguns”, vidējās paaudzes deju kolektīva “Kurzeme”, senioru deju 
kolektīva “SenKurzeme”, deju ansambļa “Liedags”  dejotāji. 28. augustā Pūtēju 
orķestra "Ventspils" piedalīšanās Kurzemes pūtēju orķestru svētkos Rojā. 4.septembrī 
Dobelē tiks atzīmēta Kurzemes Dziesmu svētku 150 gadadiena - piedalījās jaukto koru 
"Līvzeme" un "Kaiva" dziedātāji. 18. septembrī Kuldīgā XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju norišu #DziedUnDejo2021 atklāšanas koncerts “Svētki esam mēs", 
piedalījās grupa “Windy Temper”. Ventspils teātra dalība ar iestudējumu "Brīvais pāris" 
Starptautiskajā amatierteātru festivālā “Spēlesprieks 2021” no 24. līdz 26. septembrim.  
AMK koncerti  un dalības pasākumos plānotas  līdz decembrim. 
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58
Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas 
projektu konkurss

13 500 uzsākts

Konkursa mērķis ir atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un 
popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas un to attīstību. 2021.gada konkursa I un II kārta ir noslēgusies. Projektu 
konkursa komisijās kopumā tika atbalstīti 12 projekti. Projektu īstenošanas termiņi 
paredzēti sākot no aprīļa līdz 2022.gada 1.jūnijam.

01.06.2022.

59

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas 
projektu finansēšanas konkursa apakšprogrammai - Ventspils 
Augstskolas projekti

8 000 uzsākts

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina 
un popularizē Ventspils Augstskolas studentu un studentu organizāciju aktīvas atpūtas 
un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Martā izsludinātā konkursa I kārta ir 
noslēgusies. Atbalstīta 3 projektu norise. Projektu īstenošanas termiņi paredzēti sākot 
no jūlija līdz 2022.gada martam.

31.03.2022.

VII Sporta pārvalde 1 228 379

60 Ventspils Piedzīvojumu parka maratons 9 600 Ventspils Maratona kluba ierosinājums nenotiks Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem pasākums nenotika

61 "GHETTO GAMES" festivāls Ventspilī 80 000
Ventspils ekstrēmo sporta veidu sportistu un biedrības 
"Streetbasket" ierosinājums pabeigts

Ventspils pilsētā 31.08.2021. jau 9.reizi aizvadīts Baltijas ielu kultūras un sporta 
pasākums “Ghetto Games Ventspilī 2021”, kurā notika sacensības un aktivitātes BMX 
frīstailā, ekstrēmajā skrituļslidošanā, ekstrēmajos skrituļdēļos, ekstrējamjos 
skrejriteņos, ielu dejās, ielu basketbolā, ielu florbolā, ielu futbolā, dažādi konkursi, 
Food festivāls u.c. Šogad pirmo reizi norisinājās Brīvrunu batls un Ghetto fight cīņas

62
Olimpiskā čempiona D.Kūlas starptautiskās sacensības "Ventspils 
šķēpi"

11 000 Iedzīvotāju ierosinājumi pabeigts
Pasākums norisinājās 05.06.2021., tajā piedalījās valsts labākie škēpmetāji, kā arī 
sportisti no Lietuvas un Igaunijas

63 Baltijas Olimpiskais kauss taekvondo 2 500
Latvijas taekvondo federācijas un sporta kluba "Favorīts" 
ierosinājums pabeigts Sacensībās 09.10.2021. piedalījās 90 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas

64 Baltijas valstu loka šaušanas čempionāts telpās 450 Latvijas Loka šaušanas federācijas ierosinājums nenotiks Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem pasākums nenotika

65 Starptautiskas sacensības tenisā 2 000
Ventspils Tenisa klubs sadarbībā ar Latvijas Tenisa 
savienības ierosinājums pabeigts

Starptautisks tenisa turnīrs 31.05.2021. U-18 vecuma grupā, kurā piedalījās 92 
dalībnieki no 16 valstīm. 

66 Starptautiskas BMX sacensības 500
Sporta skola "Spars" sadarbībā ar Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas ierosinājums pabeigts

Latvijas BMX čempionāta posma ietvaros 31.08.2021. notika Ventspils kausa izcīņa 
BMX, kurā piedalījās 300 sportisti no Latvijas un Lietuvas. 

67 Starptautiskas sacensības kikboksā 1 140 Sporta kluba "Favorīts" ierosinājums nenotiks Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem pasākums nenotika

68 Jūras kauss pludmales volejbolā 1 500 Ventspils Volejbola kluba ierosinājums pabeigts

Ventspils pludmales volejbola stadionā 23.07.2021. notika "Latvijas pludmales 2021" 
posms pludmales volejbolā, kas notiks Jūras svētku programmas ietvaros. Sacensībās 
piedalījās 15 komandas.

69 Starptautisks turnīrs svarcelšanā 1 500 Latvijas Svarcelšanas federācijas ierosinājums nenotiks Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem pasākums nenotika

70 Danubia kauss šorttrekā 1 500
Sporta skola "Spars" sadarbībā ar Latvijas Slidošanas 
asociācijas ierosinājums nenotiks

Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem pasākums nenotika, sportisti piedalās 
starptautiskās sacensībās ārpus Latvijas

71 Latvijas Junioru Attīstības līgas Zvaigžņu spēle hokejā 8 000 Latvijas Hokeja federācijas ierosinājums nenotiks Pārceltas uz 2022.gadu 2022.gads 

72 Latvijas pludmales volejbola čempionāta posms un fināls 8 000 Latvijas Volejbola federācijas ierosinājums pabeigts

Ventspils pludmales volejbola stadionā 19.07.2021. notika "ERGO Open" Latvijas 
čempionāta otrais posms pludmales volejbolā, kurā piedalījās 68 komandas, tostarp 18 
no ārzemēm.

73 Latvijas čempionāta posms spēkavīriem 3 500 Spēkavīra Agra Kazeļņika ierosinājums pabeigts 07.08.2021. pasākumā piedalījās Latvijas labākie spēka vīri 

74 Latvijas čempionāts taekvondo 1 900
Latvijas taekvondo federācija un sporta kluba "Favorīts" 
ierosinājums nenotiks Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem pasākums nenotika

75 Latvijas čempionāts virves vilkšanā 700
Latvijas Virves vilkšanas federācijas ierosinājums 
sadarbībā ar Virves vilkšanas klubu "Velkonis" pabeigts Latvijas čempionāta posmi virves vilkšanā brīvā dabā un telpās

76 Latvijas Tenisa savienības kausa posms 700
Ventspils Tenisa kluba ierosinājums sadarbībā ar Latvijas 
Tenisa savienību pabeigts

Latvijas Tenisa Savienības kausa izcīņa tenisā 06.08.2021. U14 un U18 vecuma grupās, 
kurās piedalījās 30 dalībnieki.

77
Starptautisks kērlinga turnīrs "Ventspils kauss" un "Ziemassvētku 
kauss"

500 Ventspils Kērlinga kluba ierosinājums pabeigts Sacensībās piedalījās 10 komandas

78 Latvijas čempionāts svarcelšanā 500 Latvijas Svarcelšanas federācijas ierosinājums nenotiks
Saistībā ar Vakcinācijas centra ierīkošanu Sporta namā Centrs, sacensības pārceltas uz 
Dobeli

79 Ventspils pilsētas atklātais čempionāts hokejā 2 725 Hokeja aktīvista Elvija Ziemeļa ierosinājums nenotiks Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem pasākumms nav uzsākts

80 Ventspils pilsētas atklātais čempionāts basketbolā 3 000 Basketbola klubs "Ventspils" ierosinājums uzsākts Ventspils pilsētas čempionātā basketbolā piedalās 6 komandas 2022.gads 

81 Ventspils pilsētas čempionāts volejbolā 1 100
Volejbola kluba "Ventspils" un Ilmāra Vensberga 
ierosinājums pabeigts  Ventspils čempionāts volejbolā piedalījās 4 komandas
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82 Ventspils pilsētas atklātais čempionāts tenisā 500 Ventspils Tenisa kluba un Andra Šteinharda ierosinājums pabeigts Sacensībās 15.10.2021. piedalījas 80 Ventspils tenisa kluba tenisa amatieri

83 Sporta projektu finansēšanas atklātais konkurss 18 510 Biedrību, sporta klubu ierosinājumi pabeigts Atbalstīti 35 dažādi sporta projekti un pasākumi

84 Ventspils Olimpiskā cerība 115 250 Biedrības "Ventspils Olimpiskā cerība" ierosinājums pabeigts
Nodrošina nodarbības 230 audzēkņiem, komandas piedalās Kurzemes čempionātā un 
Latvijas jaunatnes futbola čempionātā

85 Jauniešu futbola klubs 184 973 Biedrības "Ventspils Jauniešu futbola klubs" ierosinājums pabeigts Nodrošina  nodarbības 40 audzēkņiem, spēlēja Latvijas čempionāta 3.līgā 

86 Basketbola klubs "Ventspils" 384 172 Biedrības "Basketbola klubs "Ventspils"" ierosinājums pabeigts Komanda spēlē Latvijas - Igaunijas apvienotajā čempionātā 

87 Ventspils tenisa klubs 8 437 Biedrības "Ventspils Tenisa klubs" ierosinājums pabeigts Nodrošina nodarbības interešu izglītībā tenisa spēles apguvē 84 audzēkņiem

88 Ventspils daiļslidošanas klubs 39 563 Biedrības "Ventspils daiļslidošanas klubs" ierosinājums pabeigts
Nodrošina nodarbības daiļslidošanā, īstenojot interešu izglītības programmu 56 
audzēkņiem

89 Ventspils Hokeja savienība 256 367 Biedrības "Ventspils Hokeja Savienība" ierosinājums pabeigts

Nodrošina profesionālās ievirzes  sporta izglītības programmas īstenošanu 150 
audzēkņiem, kuri startē Latvijas bērnu un jauniešu hokeja čempionātā 5 vecuma  
grupās un Junioru Attīstības hokeja līgā 

90 Svarbumbu celšanas klubs "Ventspils Atlants" 2 661
Biedrības "Svarbumbu celšanas klubs "Ventspils Atlants"" 
ierosinājums pabeigts

Nodrošina interešu izglītības programmas īstenošanu svarbumbu celšanā 25 
sportistiem

91 Motoklubs "Rodeo" 19 200 Biedrības "Motoklubs "Rodeo"" ierosinājums pabeigts
Realizēta jauniešu motosporta attīstības mērķprogramma, sekmēta  augstu sportisko 
rezultātu sasniegšana

92 Ventspils Augstskolas studentu padome 8 766 Ventspils Augstskolas ierosinājums pabeigts
Nodrošina  vairāk ka 100 Ventspils Augstskolas studentiem iespējas nodarboties ar 
sporta aktivitām

93 Ventspils tehnikums 8 746 Ventspils Tehnikums ierosinājums pabeigts
Nodrošina Ventspils Tehnikuma audzēkņiem nodarboties ar sporta aktivitātēm 
izvēlētajos sporta veidos, iesaistot gadā līdz 500 audzēkņiem

94 Kērlinga klubs 3 031 Biedrības "Ventspils Kērlinga klubs" ierosinājums pabeigts Nodrošina interešu izglītības programmas īstenošanu kērlingā 11 audzēkņiem

95 Loka šaušanas klubs "Odisejs" 3 000 Biedrības "Loka šaušanas kluba "Odisejs"" ierosinājums pabeigts Nodrošina interešu izglītības programmas īstenošanu 

96 Ventspils Volejbola klubs 5 340 Biedrības "Volejbola klubs "Ventspils"" ierosinājums pabeigts Nodrošināta dalība Latvijas Volejbola čempionātā

97 Volejbola klubs "Bloks" 5 124
Biedrības "Ventspils pludmales volejbola klubs "Bloks"" 
ierosinājums pabeigts

Nodrošina interešu izglītības programmas īstenošanu pludmales volejbolā  65 
sportistiem

98 Ventspils Boksa klubs 1 550 Biedrības "Ventspils Boksa klubs" ierosinājums pabeigts Nodrošina interešu izglītības programmas īstenošanu boksā 25 audzēkņiem

99 Ventspils virves vilkšanas klubs "Velkonis" 3 500 Biedrības "Virves vilkšanas klubs "Velkonis"" ierosinājums pabeigts Virves vilkšanas klubs piedalījās Eiropas čempionātā virves vilkšanā

100 Ventspils triatlona klubs 810 Biedrības "Ventspils Triatlona klubs" ierosinājums pabeigts Sportistu dalība Latvijas čempionātā triatlonā un meistarklases sportistiem 

101 Taekvondo klubs "Favorīts" 5 500 Biedrības "Sporta klubs "Favorīts"" ierosinājums pabeigts Nodrošina interešu izglītības programmas īstenošanu taekvondo 60 audzēkņiem

102 Ventspils kikboksa leģions 3 911 Biedrības "Ventspils Kikboksa leģions" ierosinājums pabeigts Nodrošināta interešu izglītības programmas īstenošana kikboksā 65 audzēkņiem

103 Āra laukuma slidotavas - hokeja laukuma izveidošana Saules ielā 106A 6 353 Iedzīvotāju ierosinājums pabeigts

Atbalstot iedzīvotāju ierosinājumu, Ventspils pašvaldība  sadarbībā ar entuziastiem 
2021.gada ziemas sezonā ierīkoja āra slidošanas laukumu Saules ielā 106A - hokeja 
laukuma ar bortiem  un soliņiem izveidošana.
Iedzīvotājiem un mazajiem hokejistiem pandēmijas apstākļos, kad ierobežotas iespējas 
nodarboties ar sportu, tika sagādāta iespēja izmantot āra slidošanas laukumu atbilstoši 
tā brīža iespējām. 

104 Latvijas atklātais čempionāta kikboksā 800 Latvijas Kikboksa federācija pabeigts Organizēts Latvijas čempionāts kikboksā 11.10.2021.
VII Ventspils domes administrācija 69 478

105 Projektu konkurss tūrisma pakalpojumu izveidošanai 6 870 Iedzīvotāju ierosinājums pabeigts
Atbalstīti divi projekti - “Izklaides piekabītes izveidošana” un ““Lemberga hūtes” kalna 
virsotnes uzkāpšanas pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti””.

106 Atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils pilsētā 30 000 Iedzīvotāju ierosinājums uzsākts

06.12.2021. noslēgts līgums starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību, Ventspils 
evaņģēliski luterisko draudzi un SIA "Marbella RN Group" par pieminekļa saglabāšanas 
darbu - ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanu  
Ventspils ev. luter. baznīcā 6478 EUR apmērā.

06.05.2022.
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Statuss uz 31.12.2021.

(pabeigts, uzsākts, nav 
uzsākts, nenotiks).

Paveiktais uz 31.12.2021. (noslēgtie līgumi, aktivitātes, paveiktā rezultāts u.c.) Darbu izpildes termiņiNr.p.k. Nosaukums
Apstiprinātā 
Summa, EUR

Ierosinātājs

107 Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 7 032 Iedzīvotāju kopsapulces ierosinājumi Rezerve

108 Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 213 PSIA "Ventspils nekustamie īpašumi" pabeigts
Dzīvojamās mājas Lielā Dzirnavu iela 19, Ventspilī jumta seguma maiņa, bēniņu 
siltināšana

109 Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 918 Biedrība "Usmas 18" pabeigts Dzīvojamās mājas Usmas iela 18, Ventspils tehniskā projekta izstrāde

110 Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2 046
Aleksandrs Boiko, dzīvojamās mājas Dzintaru iela 30, 
Ventspils pārvaldnieks

pabeigts Dzīvojamās mājas Dzintaru iela 30, Ventspils fasādes sienas siltināšana

111 Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 1 300 SIA "Ventspils nami" pabeigts Dzīvojamās mājas Pētera ielā 28, Ventspils fasādes apliecinājuma kartes sagatavošanai

112 Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 1 808 PSIA "Ventspils nekustamie īpašumi" uzsākts Dzīvojamās mājas Inženieru iela 95, Ventspils kāpņu telpu ārsienu siltināšana Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu 11.03.2021. Darbus 
plānots pabeigt 2022.gadā.

113 Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 1 183 PSIA "Ventspils nekustamie īpašumi" uzsākts Dzīvojamās mājas Saldus iela 3, Ventspils gala sienas siltināšana Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu 11.03.2021.  Darbus 
plānots pabeigt 2022.gadā.

114 Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 500 PSIA "Ventspils nekustamie īpašumi" uzsākts Dzīvojamās mājas Brīvības iela 17, Ventspils būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrāde 

Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu 25.11.2021.  Darbus 
plānots pabeigt 2022.gadā.

115 Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija 15 500 Iedzīvotāju ierosinājums pabeigts

2021.gadā organizēta pavasara liegabarīta atkritumu savākšanas akcija un rudens 
akcija š.g. oktobrī. Pavasara un rudens akcijās savākti 910m3 lielgabarīta atkritumu. 
Konteineri katras sezonas akcijā izvietoti 16 vietās Ventas labajā un kriesajā krastā.

116 Atbalsts Ekoskolu darbībai 2 108 Ekopadomes ierosinājums uzsākts
Ekoskolu pasākumi organizēti daļēji Covid19 pandēmijas dēļ, galvenokārt pasākumi, 
kuri varēja notikt attālināti vai ārtelpā. Ventspilī darbojas 4 ekoskolas - Pārventas 
pamatskola, 1.pamatskola, 4.vidusskola un PII "Varavīksne". 

117 Īres dzīvojamās mājas jaunbūve Sinangogas ielā 2, Ventspilī Iedzīvotāju ierosinājums nenotiks Līgumi nav parakstīti
118 Īres dzīvojamās mājas jaunbūve Mazā Priežu ielā 1, Ventspilī Iedzīvotāju ierosinājums nenotiks Līgumi nav parakstīti

IX PAVISAM KOPĀ 3 522 021

Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J.Vītoliņš

Finanšu nodaļas vadītāja I.Rītele


