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1. Novadu veidojošās pilsētas un pagasti  

Pašlaik esošais 

novads, 

republikas pilsēta 

Pilsēta, pagasts 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss, 

vienības 
(vieta 110 grupā, sākot ar lielāko rādītāju; 

republikas pilsētai vieta 9 grupā)  
Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati 

2014 2015 2016 2017 

Ventspils novads 1. Ances pagasts 

2. Jūrkalnes pagasts 

3. Piltenes pagasts 

4. Piltenes pilsēta 

5. Popes pagasts 

6. Puzes pagasts 

7. Tārgales pagasts 

8. Ugāles pagasts 

9. Usmas pagasts 

10. Užavas pagasts 

11. Vārves pagasts 

12. Ziru pagasts 

13. Zlēku pagasts 

-0,175  

(51) 

-0,218  

(55) 

-0,147  

(52) 

-0,164  

(56) 

Ventspils pilsēta 14. Ventspils pilsēta -0,740  

(5/9) 

-0,840  

(5/9) 

-0,916  

(5/9) 

-0,932  

(6/9) 

 

2. Apvienotā Ventspils novada teritorijas raksturojums 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” jaunveidojamo pašvaldību teritoriju izpētes darba materiāls 

 

Ventspils ir Ziemeļkurzemes lielākā pilsēta un osta pie Baltijas jūras. Braucot pa Ventspils šoseju, 

no Rīgas tā sasniedzama divarpus stundās. To aptver mežiem bagātais Ventspils novads, kas ir viena no 

visretāk apdzīvotajām teritorijām Latvijā. Ventspils pievārtē esošā Vārve, Tārgale, Piltene un citas 

apdzīvotās vietas pamazām pārvēršas par Ventspils “guļamrajoniem”. Uz Ventspili ikdienas darba 

gaitās dodas arī Ugālē un citos attālākos novada ciemos dzīvojošie, kurus no pārējās Latvijas (īpaši 

Rīgas virzienā) ar Ventspili kā izteiktu centru ģeogrāfiski šķir lieli mežu masīvi. Salīdzinoši lielā 

nošķirtība ar reti apdzīvotām teritorijām uzskatāma par iemeslu, kāpēc divi tuvākie attīstības centri – 

Kuldīga un Talsi, kaut arī to ekonomiskais potenciāls ir krietni mazāks, vairāk orientēti uz tālāk esošo, 

bet ar daudzkārt lielāko potenciālu apveltīto Rīgu nekā Ventspili.  

Ostas ierīkošanai izdevīgais novietojums pie Ventas ietekas Baltijas jūrā bijis par pamatu lielākas 

apdzīvotas vietas izaugsmei šeit jau viduslaikos. 14. gs. pie Livonijas ordeņa pils izaugusī vācu kolonistu 

apmetne ieguva pilsētas tiesības un vēlāk kļuva par varenās Hanzas tirdzniecības savienības locekli. 

Ventspils nozīme pieauga Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā. Uzplaukstot hercogistes 

ekonomikai (17. gs.), tā ne tikai pildīja hercogistes lielākās ostas funkcijas, bet kļuva arī par nozīmīgu 

starptautiskās tirdzniecības un kuģubūves centru. Cauri Ventspils ostai uz karu pārņemto Eiropu tika 

eksportēti Kurzemes manufaktūru ražojumi un pārtika. Uzplaukumu pārtrauca 1659. gada ugunsgrēks 

zviedru karaspēka iebrukuma laikā, kurā nodega gandrīz visa pilsēta. Agrākā rosība pilsētā atjaunojās 

tikai 19. gs. vidū reizē ar ostas atjaunošanas darbiem, bet pēc Ribinskas–Maskavas–Ventspils dzelzceļa 

izbūves pilsēta pārvērtās līdz nepazīšanai. No nelielas apriņķa pilsētas Pirmā pasaules kara priekšvakarā 

tā bija izaugusi par lielāko Krievijas impērijas labības un sviesta eksportostu ar 29 tūkst. iedzīvotāju. 

Pirmā pasaules kara gados Ventspils osta zaudēja aprīkojuma vērtīgāko daļu, un kā bijusī 

Krievijas eksportosta Latvijas brīvvalsts laikā tā nespēja sasniegt agrāko rosību. Aktivitāte pieauga tikai 

ziemās, kad, aizsalstot Rīgas jūras līcim, Ventspilij bija jāapstrādā arī Rīgai paredzētās kravas. 1921. 

gadā pilsētā tika iekļauta Pārventa un apkārtējie ciemi, Ventspils teritorijai palielinoties seškārtīgi. Ar 

15,7 tūkst. iedzīvotāju 1935. gadā Ventspils bija 5. lielākā Latvijas pilsēta. 
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Padomju okupācijas laikā jaunā vara centās izmantot Ventspils izdevīgo novietojumu, īstenojot 

vērienīgus attīstības plānus. 1964. gadā uz Ventspili izbūvēja naftas vadu, radot priekšnoteikumus, lai 

turpmākajos gados tā kļūtu par Baltijas jūras lielāko naftas eksportostu. Pēc Ostas rūpnīcas izbūves 20. 

gs. 70. gadu beigās pēc kravas apgrozības Ventspils kļuva par lielāko Baltijas jūras ostu. Reizē ar ostas 

attīstību padomju garā, ievedot darbaspēku no Krievijas un citām padomju republikām, notika pilsētas 

industrializācija. Lielākie uzņēmumi (“Ventspils koks” un zivju konservu kombināts) katrs nodarbināja 

vairāk nekā 1000 darbinieku. Strauji augošajam nodarbināto skaitam steigā tika būvēti neizteiksmīgi un 

energoneefektīvi tipveida daudzdzīvokļu nami. Iedzīvotāju skaits pilsētā 80. gadu beigās pārsniedza 50 

tūkst. Šajos gados radikāli bija mainījies ne tikai pilsētas izskats, bet arī tās iedzīvotāju sastāvs, latviešu 

īpatsvaram sarūkot no 83 līdz 43%. Pārventā saasinājās ekoloģiskā situācija, jo valdošo varu maz 

uztrauca piesārņojums, ko videi nodarīja kālija sāls un citu kravu pārkraušana ostā. 

Pēc neatkarības atjaunošanas sākās sarežģītais pārejas process no brūkošās komandekonomikas 

uz brīvā tirgus ekonomiku. Līdzīgi kā citur Latvijā, arī Ventspilī vairākums padomju laika uzņēmumu 

zemās efektivitātes, pieredzes un investīciju trūkuma dēļ nespēja pielāgoties darbībai apstākļos, kur visu 

nosaka konkurētspēja. Tomēr vairāki stratēģiski svarīgi ostas uzņēmumi arī pēc privatizācijas sekmīgi 

turpināja attīstīties, ļaujot Ventspilij kļūt par vienu no turīgākajām Latvijas pašvaldībām. Mērķtiecīgi 

darbojoties, Ventspils pašvaldībai izdevies atrisināt ekoloģiskās problēmas un sakopt pilsētvidi, 

modernizējot tās infrastruktūru un atjaunojot vēsturisko apbūvi. Lai mazinātu pilsētas ekonomisko 

atkarību no sarūkošā Krievijas naftas tranzīta, pašvaldība pēdējos gados centusies radīt apstākļus citu 

nozaru – īpaši rūpniecības (speciālā ekonomiskā zona, SEZ), augsto tehnoloģiju (Ventspils Augsto 

tehnoloģiju parks) un tūrisma attīstībai. Tas veicinājis privāto investīciju piesaisti, kas veco uzņēmumu 

vietā ļāvis izveidoties virknei jaunu un konkurētspējīgu uzņēmumu. 

Lai arī transporta nozare Ventspils uzņēmējdarbībā joprojām rada vislielāko pievienoto vērtību1 

(86,7 milj. EUR jeb 37% no Ventspils kopapjoma), rūpniecība atkal kļuvusi par otro svarīgāko nozari 

pilsētā (39,3 milj. EUR jeb 17%). To lielā mērā nodrošinājuši divi uzņēmumi – šveiciešu mašīnbūves 

uzņēmums “Bucher Municipal” (8,5 milj. EUR pievienotā vērtība un 324 nodarbinātie) un Ventspils 

pievārtē esošais latviešu kokapstrādes uzņēmums “Kurekss” (7,3 milj. EUR un 202 nodarbinātie). 

Kopumā Ventspilī un tās piepilsētas teritorijā uzņēmējdarbībā radīta pievienotā vērtība 232 milj. EUR 

apmērā, pēc šī rādītāja ierindojot Ventspili 5. vietā starp Latvijas attīstības centriem un pieckārtīgi 

pārsniedzot tuvāko attīstības centru – Kuldīgas un Talsu – rādītāju. Par reto apdzīvotību un salīdzinoši 

zemo uzņēmējdarbības aktivitāti ārpus Ventspils liecina fakts, ka 50 km rādiusā ap Ventspili ir tikai 

viens centrs, kurā radītā pievienotā vērtība tuvojas 10 milj. EUR. Tā ir Ugāle, kas šajā ziņā četrkārt 

pārsniedz nākamo lielāko centru Užavu.  

Kopš Latvijai ir pieejami ES struktūrfondi, Ventspils pašvaldība savu projektu realizācijai tos 

spējusi piesaistīt veiksmīgāk par citām Latvijas pašvaldībām, panākot savā pilsētā valstī relatīvi 

augstāko iedzīvotāju nodrošinājuma līmeni ar mūsdienīgām kultūras, izglītības un sporta būvēm. Tomēr, 

neraugoties uz sasniegto, depopulācija pēdējās desmitgadēs turpinās arī Ventspilī. Kopš 90. gadu 

sākuma iedzīvotāju skaits pilsētā samazinājies gandrīz par trešdaļu, 2019. gadā noslīdot līdz 34,4 tūkst.2 

Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos sarūk skolēnu skaits arī Ventspils skaisti izremontētajās skolās, 

kas jau ir nepietiekams, lai skolotāji varētu nopelnīt cienīgu atalgojumu. Šī problēma vēl skaudrāk 

izjūtama Ventspils novada skolās. Joprojām tiek uzturētas Piltenes un Ugāles vidusskolas ar attiecīgi 13 

un 41 vidusskolēnu katrā. Arī pamatskolas posms (7.–9. klase), kur jānodrošina speciālo priekšmetu 

(fizika, ķīmija u.c.) pasniegšana, joprojām tiek uzturēts 8 skolās, nevienā no kurām nav vairāk par 50 

pamatskolēniem, bet trijās – pat mazāk par 25, kas neļauj nodrošināt pat ceturtdaļslodzi speciālo 

priekšmetu skolotājiem.  

                                                      
1 Šeit un turpmāk termins “pievienotā vērtība” attiecināts uz uzņēmējdarbībā samaksāto algu fondu ar visiem 
nodokļiem un gūto peļņu (pirms nodokļiem), kas “Karšu izdevniecībā Jāņa sēta” atbilstoši VID, CSP u.c. avotu 
informācijai ar dažādu algoritmu palīdzību sadalīta pa uzņēmumu vietējām vienībām pēc to faktiskās darbības 
vietas. Aprēķinā izmantoti 2017. gada dati par visiem uzņēmumiem, kuru apgrozījums pārsniedz 70 tūkst. EUR.  
2 CSP dati. 
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Ņemot vērā, ka, ceļoties darba ražīgumam tradicionālajās saimniecības nozarēs – 

lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kūdras ieguvē, kas ir galvenais iztikas avots lauku iedzīvotājiem, 

nodarbināto skaits turpinās samazināties, bez darba palikušie iedzīvotāji, tāpat kā līdz šim, dosies strādāt 

vai pārcelsies uz dzīvi vietās, kur ekonomiskā aktivitāte piedāvā lielākas iespējas. Tā kā Ventspils ir 

šāda vieta, lai būtiska daļa bez darba palikušo apkaimes iedzīvotāju nedotos uz Rīgu vai ārvalstīm, 

akcents būtu jāpārliek no dārgu publisko pakalpojumu uzturēšanas neatbilstošam klientu skaitam uz ceļu 

stāvokļa uzlabošanu, lai iedzīvotāji bez grūtībām ikdienā varētu nokļūt attīstības centros vismaz no 

lielākajām apdzīvotajām vietām. Kamēr publiskais sektors kopumā nedarbosies pietiekami produktīvi, 

valstij un pašvaldībām hroniski turpinās trūkt resursu ceļu un citas infrastruktūras uzturēšanai, arī 

skolotāju un citu publiskajā sektorā nodarbināto algām.  

Administratīvi teritoriālā reforma paredz apvienot Ventspils novadu ar Ventspils pilsētu, pārliekot 

akcentu no bieži vērojamās neproduktīvās paralēlo pašvaldību iestāžu uzturēšanas uz integrētu un 

racionālu kopīgo resursu un pozitīvās pieredzes izmantošanu.  

Apvienotais novads pievienotās vērtības apjoma ziņā (273,4 milj. EUR) apsteigtu 28 no 35 

VARAM piedāvāto pašvaldību teritorijām, bet, rēķinot pievienoto vērtību uz 1 iedzīvotāju (6 tūkst. 

EUR), tas ierindotos 5. vietā. Platības ziņā (2515 km2) un iedzīvotāju skaita ziņā (45,9 tūkst.) Ventspils 

apvienotais novads būtu astotais. Diemžēl nelabvēlīgā demogrāfiskā situācija un negatīvās migrācijas 

tendences, īpaši nomaļākajos pagastos, neļaus izvairīties no tālākas depopulācijas, un sagaidāms, ka no 

2018. līdz 2030. gadam iedzīvotāju skaits apvienotajā Ventspils novadā saruks par 17%. 

 

 
Ventspils optimālais sasniedzamības areāls un VARAM piedāvātā apvienotā novada teritorija. 

Fragments no “Karšu izdevniecībā Jāņa sēta” sagatavotās kartes 
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Uzņēmējdarbībā radītā pievienotā vērtība (apļa laukums proporcionāls vērtības apjomam). 

Fragmenti no “Karšu izdevniecībā Jāņa sēta” veiktās analīzes 

 

3. Iedzīvotāju skaits un tā prognozes 

Pašlaik esošais novads Iedzīvotāju 

skaits 2018. gada 

sākumā (CSP) 

Izmaiņas pret 

2009. gadu 

Iedzīvotāju skaita 

prognozes uz 2030. gadu 
(Jāņa sēta, 2019) 

Ventspils novads 11061 -14% 9272 

Ventspils pilsēta 34855 -14% 28680 

Apvienotais  

VENTSPILS NOVADS  
45916 -14% 37952 

Vieta Latvijā pēc administratīvi 

teritoriālās reformas (ATR), 

sākot ar pēc iedz. sk. lielāko 

8 / 35  13 / 35 

(Avoti: Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk — CSP); SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”) 
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4. Budžets 
4.1.  2018. gada budžeta ieņēmumi un izdevumi 

2018. gada pamatbudžets (Izpilde no gada sākuma) 

 

(Dati: Valsts kases - Pārskats par pamatbudžeta izpildi (2018. gada decembris), https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/pub.php?module=pub) 

4.2.  2019. gada budžeta ieņēmumu plāns 
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Ventspils novads Ventspils pilsēta

Budžeta ieņēmumu plāns*, euro, 2019. gads

BUDŽETS 
Ventspils 

novads 
% 

EUR/ 

iedz. 

Ventspils 

pilsēta 
% 

EUR/ 

iedz. 

KOPĀ IEŅĒMUMI 16 443 163  100% 1 486,6  62 605 115 100% 1 796,2  

Nodokļu ieņēmumi 7 666 874 47% 1 486,6  32 567 251 52% 934,4  

Ienākuma nodokļi 6 298 726 38% 693,1  27 603 935 44% 792,0  

Īpašuma nodokļi 1 368 148  8% 569,5  4 693 766 7% 134,7  

Nenodokļu ieņēmumi 319 515 1,9% 28,9  1 467 200 2% 42,1  

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 
1 295 855 8% 117,2  3 024 899 5% 86,8  

Ārvalstu finanšu 

palīdzība 
    -    236 847 0,4% 6,8  

Transferti 7 160 919 44% 647,4  25 308 918 40% 726,1  

Valsts budžeta transferti 6 592 354 40% 596,0  24 691 738 39% 708,4  

t.sk.             

Pašvaldību budžetā 

saņemtā dotācija no PFIF 
2 156 566 13% 195,0        

Pašvaldību budžetu 

transferti 
566 274 3% 51,2  601 121 1% 17,2  

BUDŽETS 
Ventspils 

novads 
% 

EUR/ 

iedz. 

Ventspils 

pilsēta 
% 

EUR/ 

iedz. 

KOPĀ IZDEVUMI (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām) 
21 141 947 100% 1 911,4 64 241 205 100% 1 843,1 

Vispārējie valdības dienesti 2 931 056 14% 265,0 3 734 021 6% 107,1 

Aizsardzība 0 0% 0,0 0 0% 0,0 

Sabiedriskā kārtība un drošība 0 0% 0,0 2 018 314 3% 57,9 

Ekonomiskā darbība 2 654 713 13% 240,0 3 709 380 6% 106,4 

Vides aizsardzība 0 0% 0,0 52 404 0,1% 1,5 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
4 967 822 23% 449,1 18 859 130 29% 541,1 

Veselība 0 0% 0,0 140 694 0,2% 4,0 

Atpūta, kultūra un reliģija 1 326 639 6% 119,9 10 593 010 16% 303,9 

Izglītība 8 042 344 38% 727,1 20 727 109 32% 594,7 

Sociālā aizsardzība 1 219 373 6% 110,2 4 407 143 7% 126,4 
          

Pašvaldības iemaksa PFIF       1 076 192 2% 30,9 

Pašvaldība Budžeta ieņēmumu plāns*, euro EUR/iedz. 

Ventspils novads 16 354 089 1478,5 

Ventspils pilsēta 71 332 191 2046,5 

*pamatbudžets un speciālais budžets uz 30.04.2019. 
(Dati: Finanšu ministrija (turpmāk — FM)) 
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4.3. Administratīvie izdevumi 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk — VARAM) aprēķins) 
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Kurzemes plānošanas reģions, 2017. un 2018. gads

Administratīvie izdevumi uz 1 iedzīvotāju, euro, 2017 Administratīvie izdevumi uz 1 iedzīvotāju, euro, 2018

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2017 2018 (iespējamas izmaiņas) 

Administratīvie izdevumi,  

% no kopējiem izdevumiem 

Administratīvie izdevumi  

uz 1 iedzīvotāju, euro 

Administratīvie izdevumi,  

% no kopējiem izdevumiem 

Administratīvie izdevumi  

uz 1 iedzīvotāju, euro 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 

sākot ar mazāko 
īpatsvaru* 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazākajiem 

izdevumiem* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazāko 

īpatsvaru* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazākajiem 

izdevumiem* 

Ventspils novads 13,3 89 199,9 108 13,9 92 246,3 107 

Ventspils pilsēta 4,2 3/9 65,5 4/9 4,1 5/9 68,9 4/9 
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4.4. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (PFIF) 

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2019 

Iemaksas PFIF, EUR 
Dotācija no PFIF, % no visiem 

pašvaldības ieņēmumiem 

Iemaksas PFIF, % no visiem 

pašvaldības izdevumiem 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 

sākot ar lielākajām iemaksām* 
Rādītājs 

Vieta 101 dotāciju saņēmēja grupā, 
sākot ar mazāko īpatsvaru** 

Rādītājs 
Vieta 3 iemaksu veicēju grupā 

starp republikas pilsētām, 
sākot ar lielāko īpatsvaru 

Ventspils novads -2 683 888 93 16,4 50 — — 

Ventspils pilsēta 481 299 3/9 — — 0,6 3/3 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

**republikas pilsētām vieta 6 dotāciju saņēmēju grupā 

(FM dati) 
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4.5. Pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2019 

Pašvaldības budžeta IIN ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju (EUR) 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā,  

sākot ar lielākajiem ieņēmumiem* 

Ventspils novads 546,3 47 

Ventspils pilsēta 788,7 3/9 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

(FM dati) 
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4.6. Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

(Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) dati) 
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teritorijas 

2016 2017 

Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

(EUR, RAIM aprēķins) 

Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

(EUR, RAIM aprēķins) 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā,  

sākot ar mazākajiem izdevumiem* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā,  
sākot ar mazākajiem izdevumiem* 

Ventspils novads 2 562,8 106 3 469,3 110 

Ventspils pilsēta 1 212,3 5/9 1 384,8 7/9 
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5. Investīcijas 

Informācija par Eiropas Savienības fondiem (2014.-2020. gada periodā) un Emisijas kvotu izsoles instrumentu Ventspils novadā un Ventspils pilsētā: 

Ventspils novada pašvaldības iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 
SAM vai pasākums Projekta nosaukums 

Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu 

daļa, € 
Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Projekta 

statuss 

1. 

3.3.1. “Publiskā 

infrastruktūra 

uzņēmējdarbībai” 

Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Ventspils novada Vārves pagastā  

637 212 406 177 

Jaunizveidoto darba vietu skaits, plānotā vērtība – 7, 

sasniegtā vērtība 0.  Nefinanšu investīcijas – plānotā vērtība 

– 748 529 €, sasniegtā vērtība – 0.  Komersantu skaits, kas 

guvuši atbalstu, plānotā vērtība – 7, sasniegtā vērtība – 0.  

Pabeigts 

2. 

 

Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Ventspils novada Popes pagastā  

 

121 497 94 265 

Jaunizveidoto darba vietu skaits, plānotā vērtība – 7, 

sasniegtā vērtība 0.  Nefinanšu investīcijas – plānotā vērtība 

– 225 000 €, sasniegtā vērtība – 0.  Komersantu skaits, kas 

guvuši atbalstu, plānotā vērtība – 2, sasniegtā vērtība 0.  

Pabeigts 

3. 
4.2.2. “Pašvaldības ēku 

energoefektivitāte” 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Ventspils novada Zūru pamatskolā  
532 290 281 683 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

209 606 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 54,492 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

No atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda – 

0,01 MW. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

KOPĀ  

 

 

1 290 999 

 

 

782 125 

Kopsavilkums – 2 projekti pabeigti, 1 projekts īstenošanas stadijā, 

Būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību rādītāju izpildei (nesasniegšanas 

gadījumā proporcionāli jāatmaksā ES fondu finansējums).CO2 ekvivalenta 

tonnas/gadā. 

 

Noraidītie, atsauktie vai konkursu neizturējušie Ventspils novada pašvaldības projekti:  

• SAM 4.2.2. priekšatlasē tika iesniegtas vēl 2 projektu idejas:  

- “Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Ugāles vidusskolā” (ERAF finansējums – 335 611 EUR); 

- “Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Piltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”” (ERAF finansējums – 157 620 EUR). 

Vērtēšanas rezultātā šīs 4.2.2. SAM projektu idejas netika virzītas tālāk projektu iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nepietiekama ERAF 

finansējuma dēļ. No 205 iesniegtajām projektu idejām ERAF finansējums pietika tikai 67 projektiem, kas plāno sasniegt augstākus energoefektivitātes u.c. 

rādītājus. Ventspils novada pašvaldības  projektu idejas vērtēšanas rezultātā ierindojās attiecīgi 97. vietā un 182. vietā.  
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Ventspils pilsētas domes, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde”, SIA “ŪDEKA”, SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, Ventspils 

Brīvostas pārvaldes iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 
SAM vai pasākums Projekta nosaukums 

Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu 

daļa, € 
Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Projekta 

statuss 

1. 

5.1.1. “Plūdu risku 

samazināšana blīvi 

apdzīvotās teritorijās” 

Plūdu riska samazināšanas pasākumi 

Ventspils pilsētā 
1 769 086 1 485 986 

Iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu 

pasākumiem – plānotā vērtība 22 311 iedzīvotāji, sasniegtā 

vērtība – 22 311 iedzīvotāji. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

2. 
5.2.1.3.”Atkritumu 

reģenerācija” 

No atkritumiem iegūtā kurināmā 

reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, 

Talsu ielā 69  

18 150 000 9 184 249 

Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi jaudas pieaugums 

gadā – 15 300 t/gadā 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

3. 
5.3.1. 

“Ūdenssaimniecība” 

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, 

VI kārta  
895 511 335 472 

Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto 

iedzīvotāja skaita pieaugums – plānotā vērtība 130 

iedzīvotāji, uz 07.2019. sasniegtā vērtība – 113 iedzīvotāji. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

4. 

5.4.1.1. 

“Antropogēnās slodzes 

mazināšana” 

Dabas lieguma “Būšnieku ezera krasts” 

infrastruktūras pilnveidošana  
236 423 130 000 

To dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku 

aizsardzības pakāpi – sasniegtā vērtība 100 ha 
Pabeigts 

5. 

5.6.2. “Degradēto 

teritoriju atjaunošana” 

Infrastruktūras izveide komercdarbības 

attīstībai Pils ielā, Ventspilī  
2 132 475 1 726 264 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 37, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 300 000 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 0,15 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

6.  

Inovāciju centra un publiskās 

infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 

2, Ventspilī 

7 513 344 5 201 403 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 99, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 239 394 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 2,93 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

Iesniegts 

7. 

Degradētas teritorijas atjaunošana 

Ganību ielas industriālajā zonā 

Ventspilī 

344 363 292 709 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 42, sasniegtā vērtība – 106. 

Nefinanšu investīcijas – 900 000 €, sasniegtā vērtība 

2 284 061 €, atjaunotās degradētās teritorijas platība – 15,79 

ha, sasniegtā vērtība – 15,79. 

Pabeigts 

8. 
Degradētas teritorijas atjaunošana 

Pārventas industriālajā zonā Ventspilī 
540 064  408 000 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 40, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 7 100 000 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 11,77 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

KOPĀ  31 581 266 18 764 083  
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Emisijas kvotu izsoles instruments (EKII) 

Nr. 

p.k. 
Iesniedzējs Projekta nosaukums  

Kopējās 

izmaksas, € 
EKII daļa, € Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Projekta 

statuss 

1. 

Ventspils pilsētas 

pašvaldības iestāde 

“Komunālā pārvalde” 

Zema enerģijas patēriņa Ventspils 

Mūzikas vidusskolas ēkas ar 

koncertzāles funkciju būvniecība, 

Lielajā laukumā 1, Ventspilī 

 

31 786 871 

 

15 000 000 

Ēkas enerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas - 

25,76 kWh/m2 

 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

 

KOPĀ (ES fondu un EKII) projekti Ventspils pilsētā 

 

63 368 137 

 

 

33 764 083 

 

Kopsavilkums – 2 projekti pabeigti, 6 projekti īstenošanas stadijā, 1 

projekts iesniegts.  

Būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību rādītāju izpildei (nesasniegšanas 

gadījumā proporcionāli jāatmaksā ES fondu finansējums). 

 
(Informācija: VARAM Investīciju politikas departaments)  
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6. Darbaspēka migrācija 

Pašvaldība 

Strādā 

pie sevis 

(%) 

Brauc strādāt uz citām 

pašvaldībām 

Nodrošina darbu citām 

pašvaldībām 

Pašvaldība % Pašvaldība % 

Ventspils 

novads 
22,9% 

Ventspils 39,4% Ventspils 3,2% 

Rīga 23,5% Alsungas novads 3,0% 

Kuldīgas novads 2,3% Dundagas novads 1,8% 

Mārupes novads 1,2% Pāvilostas novads 1,2% 

Talsu novads 1,1% Talsu novads 0,7% 

Liepāja 1,0% Kuldīgas novads 0,5% 

Jūrmala 0,7% Vaiņodes novads 0,4% 

Ķekavas novads 0,7% Jaunpiebalgas novads 0,2% 

Tukuma novads 0,6% Rojas novads 0,2% 

Jelgava 0,4% Kandavas novads 0,2% 

Ventspils 

pilsēta 
61,0% 

Rīga 27,0% Ventspils novads 39,4% 

Ventspils novads 3,2% Alsungas novads 6,2% 

Jūrmala 1,0% Rojas novads 3,0% 

Liepāja 1,0% Dundagas novads 2,8% 

Mārupes novads 0,8% Talsu novads 2,4% 

Ķekavas novads 0,7% Kuldīgas novads 1,5% 

Siguldas novads 0,4% Pāvilostas novads 1,3% 

Jelgava 0,3% Rucavas novads 1,1% 

Kuldīgas novads 0,3% Aizputes novads 1,1% 

Talsu novads 0,3% Mērsraga novads 1,0% 

 

Pašvaldība (pēc ATR), 

kurā strādās 

Pašvaldības nodarbināto  

personu īpatsvars, % 

Ventspils novads 63,8 

Rīga 26,2 

Liepājas novads 1,3 

Mārupes novads 1,1 

Kuldīgas novads 0,9 

Jūrmala 0,9 

Talsu novads 0,9 

Ķekavas novads 0,7 

Jelgavas novads 0,5 

Tukuma novads 0,5 

* Indikatīvi. Aprēķins no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem par 2018. gadu  

(balstoties uz iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas adresi un uzņēmumu juridisko adresi) 
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7. Pašvaldību iespējas uzņēmējdarbības veicināšanā 

Pašvaldība 

Grants – 

biznesa ideju 

konkurss 

Pašvaldības nekustamā 

īpašuma (telpu) 

izmantošanas iespēja 

uzņēmējiem 

Zemes un 

telpu nomas 

atlaides 

Ventspils novads jā jā jā 

Ventspils pilsēta jā jā jā 

(Avots: VARAM iesūtītās pašvaldību anketas, 2019. gads) 

 

8. Vispārējās izglītības iestādes 

N.p.k. Pašvaldība Izglītības iestāde Skolēnu skaits 

2018./2019. m.g. 

1. 

Ventspils novads 

Ugāles vidusskola 197 

2. Piltenes vidusskola 134 

3. Zūru pamatskola 144 

4. Tārgales pamatskola 130 

5. Užavas pamatskola 81 

6. Popes pamatskola 66 

7. Puzes pamatskola 64 

8. Ances pamatskola 58 

Kopā Ventspils novadā: 874 

9. 

Ventspils pilsēta 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 420 

10. Ventspils 4. vidusskola 694 

11. Ventspils 6. vidusskola 670 

12. Ventspils 2. vidusskola 487 

13. Ventspils 3. vidusskola 355 

14. Ventspils 1. pamatskola 394 

15. Ventspils 2. pamatskola 370 

16. Ventspils Pārventas pamatskola 311 

17. Ventspils Centra sākumskola 323 

Kopā Ventspils pilsētā: 4024 

Kopā apvienotajā Ventspils novadā: 4898 

 

Profesionālās izglītības iestādes: 

N.p.k. Pašvaldība Izglītības iestāde Skolēnu skaits 

2018./2019. m.g. 

1. Ventspils pilsēta 
Ventspils Tehnikums (Izglītības un zinātnes 

ministrijas pakļautībā) 
808 

2. Ventspils pilsēta 

Profesionālās izglītības kompetences centrs 

“Ventspils Mūzikas vidusskola” (Kultūras 

ministrijas pakļautībā) 

95 

(Avoti: https://izm.kartes.lv, https://izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-izglitibu/statistika-par-

profesionalo-izglitibu/2018-2019-m-g-3 un pašvaldību mājaslapas) 
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9. Pārvaldība un pakalpojumi 

9.1.  Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri  

Ministru Kabineta 2018. gada 18. septembra sēdes protokols Nr. 43, 42.§ nosaka nekustamā īpašuma 

Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un 

darbības sākumu ar 2023. gadu. 

 

9.2.  Pagastu pārvalžu izvietojums 

Pašlaik esošais 

novads 
Pagasti Pagastu pārvaldes 

Ventspils novads 

1. Ances pagasts 

2. Jūrkalnes pagasts 

3. Piltenes pagasts 

4. Piltenes pilsēta 

5. Popes pagasts 

6. Puzes pagasts 

7. Tārgales pagasts 

8. Ugāles pagasts 

9. Usmas pagasts 

10. Užavas pagasts 

11. Vārves pagasts 

12. Ziru pagasts 

13. Zlēku pagasts 

o Ances pagasta pārvalde 

o Jūrkalnes pagasta pārvalde 

o Piltenes pilsētas un pagasta pārvalde 

o Popes pagasta pārvalde 

o Puzes pagasta pārvalde 

o Tārgales pagasta pārvalde 

o Ugāles pagasta pārvalde 

o Usmas pagasta pārvalde 

o Užavas pagasta pārvalde 

o Vārves pagasta pārvalde 

o Ziru pagasta pārvalde 

o Zlēku pagasta pārvalde 

Ventspils pilsēta 14. Ventspils pilsēta nav 

(Avoti: pašvaldību mājaslapas) 

 

10. Pašvaldību sadarbība 

• Ventspils Tūrisma informācijas centrs (Ventspils novada, Ventspils pilsētas pašvaldības) 

• Ventspils bibliotēka — reģiona galvenā bibliotēka (Ventspils novada, Ventspils pilsētas pašvaldības) 

• Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (Ventspils novada, Ventspils pilsētas u. c. pašvaldības) 

(Avoti: VARAM iesūtītās pašvaldību anketas, 2019. gads; pašvaldību mājaslapas) 
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11. Teritoriju ekonomiskās aktivitātes izvērtējums 

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes veiktā “Latvijas administratīvo 

teritoriju ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju iekšējās aktivitātes svārstību izvērtējuma, 

izmantojot mobilā tīklā noslodzes datus” sākotnējie rezultāti 

 

Latvijas novadu klasteru raksturojums: 

• “Darbarūķi” – augsta aktivitāte darba dienās, bet vidēji zema aktivitāte brīvdienās. Tas ir 

Latvijas ekonomikas dzinējspēks, bet pilnībā neizmanto brīvdienu potenciālu. Nepieciešams 

attīstīt pakalpojumu sektoru un ir augsta atkarība no ekonomiskās aktivitātes svārstībām. 

• “Harmoniskie” – augsta aktivitāte darbadienās un vidēja aktivitāte brīvdienās. Klasteris 

raksturojams ar līdzsvarotu attīstību, bet nepietiekamiem resursiem nākamajam izrāvienam. 

Atkarībā no prioritātēm, nepieciešams attīstīt ražošanas vai pakalpojumu sektoru, bet nepareizi 

izvēlētas prioritātes var sadrumstalot pieejamos resursus. 

• “Mērenie” – vidēja ekonomiskā aktivitāte darbadienās un brīvdienās. Klasteris raksturojams ar 

vienmērīgo aktivitāti, kur nav pietiekami izmantots resursu potenciāls. Nepieciešams paaugstināt 

darba produktivitāti un ekonomisko potenciālu, pretējā gadījumā samazinās ekonomiskā 

aktivitāte un reģiona attīstība. 

• “Apātiskie” – zema aktivitāte darbadienās un vidēja aktivitāte brīvdienās. Ir brīvdienu 

potenciāls, bet zema ekonomiskā aktivitāte darbadienās. Nepieciešams attīstīt pakalpojumu 

sektoru un mainīt reģiona attīstības stratēģiju, draud reģiona degradācija. 

• “Atpūtnieki” – vidēji zema aktivitāte darbadienās, bet vidēji augsta aktivitāte brīvdienās. Labi 

izmanto brīvdienu potenciālu, bet neizmanto darba dienu potenciālu. Nepieciešams attīstīt 

ražošanas sektoru un mainīt reģiona attīstības stratēģiju. Pastāv vidēji augsta atkarība no 

iedzīvotāju pirktspējas līmeņa.  

• “Ballētāji” – zema aktivitāte darba dienās, bet augsta aktivitāte brīvdienās. Plaukst un zeļ 

brīvdienās, bet klusums darba dienās. Nepieciešams attīstīt ražošanas sektoru un mainīt reģiona 

attīstības stratēģiju. Pastāv augsta atkarība no iedzīvotāju pirktspējas līmeņa. 

• “Hedonisti” – minimāla aktivitāte darbadienās, bet maksimāli augsta aktivitāte brīvdienās. Nav 

ražošanas sektora ekonomiskā potenciāla. Nepieciešams attīstīt ražošanas sektoru un mainīt 

reģiona attīstības stratēģiju. Pastāv maksimāla atkarība no iedzīvotāju pirktspējas līmeņa. 


