
Ventspils

Ventspils – pilsēta ar rītdienu

Aldis Ābele

Ventspils pilsētas domes 

izpilddirektors



VENTSPILS SKAITĻI UN FAKTI
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Dibināta 1290. gadā

Pilsētas tiesības kopš

1378. gada

6. lielākā 
Latvijas pilsēta pēc platības 

(55,4 km2)

6. lielākā 
pēc iedzīvotāju skaita 37 805 

(PMLP dati uz 01.07.2019)

2. lielākā pilsēta Kurzemē



VENTSPILS SKAITĻI UN FAKTI

4,2% bezdarba līmenis 
(2019.gada novembris)

2467 ekonomiski aktīvās vienības 
(2017)

953 EUR vidējā apdrošināšanas 
iemaksu alga Ventspilī (2019 
1.pusgads)

5760 EUR Ārvalstu tiešās 
investīcijas uz iedzīvotāju 
(2019)
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Dziļākā neaizsalstošā 

osta Baltijas jūras krastā

Investīcijām,

uzņēmējdarbībai 

un darba devējiem

draudzīgākā pašvaldība*  

Avots: VARAM, Latvijas Biznesa 

savienības, Kurzemes plānošanas 

reģiona un LDDK vērtējumi



PĀRVALDE

Pilsētas dome: 13 deputāti. 

9 deputāti  - «Latvijai un Ventspilij» (69,23% balsu)

4 deputāti - NA, «Vienotība», LRA apvienotais saraksts (30,77% 
balsu)

4 pastāvīgās komitejas, 26 pastāvīgās komisijas
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PĀRVALDE

Pašvaldības budžets 2019.gadā – 79 milj. EUR

Pilsētas domes administrācija

• 17 nodaļas

• 118 pastāvīgie darbinieki

10 Pašvaldības budžeta iestādes

• apm. 1560 pastāvīgie darbinieki

16 pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrības

• apm.1335 pastāvīgie darbinieki
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Avots: SKDS aptauja 

2019.aprīlis



PĀRVALDE
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MĒRĶIS Nr.3: 
Attīstīt brīvostas industriālajās 

teritorijās rūpniecisko darbību

MĒRĶIS Nr.1: 
Saglabāt un nostiprināt 

pašreizējās ostas 

pozīcijas šķidro un 

beramkravu tirgū 

MĒRĶIS Nr.2: 
Dažādot ostas darbību

(konteineru, ro-ro 

satiksmes attīstība)

Ventspils brīvostas stratēģija
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Ventspils brīvostas stratēģija

Mērķis Nr. 1

Saglabāt un nostiprināt pašreizējās ostas 

pozīcijas šķidro un beramkravu tirgū
Ostas bagarēšana līdz 17 m lejamkravu zonā 

Ostas bagarēšana līdz 15 m beramkravu zonā
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Nomnieki:

1. SIA «Noord Natie Ventspils 

Terminals»

2. A/S «Ventspils Grain 

Terminal»

3. A/S «Baltic Coal Terminal»

4. SIA «Ventplac»

5. Baltic Juice Terminal (SIA 

«Oversease Estates»)

6. SIA «Eurohome Latvia»

Ventspils brīvostas stratēģija. Mērķis Nr.2.

Dažādot ostas darbību (konteineri un ro-ro). Kopš 2000.gada uzbūvēti vairāki 
jauni termināļi.
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Kopējais piesaistīto ražotņu 
skaits 20

Uzcelto ražošanas ēku skaits: 9, 
ar kopējo platību ~ 40000m2

Kopējās investīcijas ~ 36,6 
milj./EUR

Šobrīd būvniecībā 3 ražošanas 
ēkas ar kopējo platību ~15000m2

Radīto darbavietu skaits 
brīvostas piesaistītajos 
uzņēmumos uz 2019.gadu ~1700

Ventspils brīvostas stratēģija. Mērķis Nr. 3

"Attīstīt brīvostas industriālajās teritorijās 

rūpniecisko darbību"
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Kopš 2002.gada apstrādes 
rūpniecības izlaide Ventspilī 

palielinājusies 36 reizes

Datu avots: CSP

Ventspils apstrādes 
rūpniecības īpatsvars 

Latvijas izlaides 
kopapjomā ir pieaudzis 

no 0,3% līdz 3,5% -

11 reizes 
2002. gads

7,0 milj. EUR

2015. gads

140,2 milj. EUR
2018. gads

EUR 252 milj. 

2002. gads

EUR 7,0 milj.

11
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Ražošanas ēku būvniecība

Kopējās izmaksas: 16,7 milj. EUR

Projektu realizācija: 2016-2020

Statuss: Projekti tiek īstenoti.
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Jaunā ēka, 

2020.gads ~40 

darbavietas

Jaunā ēka, 

2020.gads ~80 

darbavietas

Industriālo telpu izveide Ventspils brīvostas pārvaldes teritorijā Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parkā un Ganību ielā 103, lai veicinātu komersantu paplašināšanos un 
jaunu komersantu veidošanos apstrādes rūpniecībā.



Pašvaldības atbalsts 
uzņēmējdarbībai

• Pilsētas mārketinga aktivitātes

• Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija dialogam ar uzņēmējiem 

• Ražošanas un biroju ēku būvniecība 

• Ventspils Biznesa atbalsta centrs IKT nozares attīstībai un līdzfinansējums 
biroja telpu nomai

• Grantu konkursi prioritāras nozīmes nozarēs (IKT un tūrisms)

• Apmācību semināri un konkursi

• Uzņēmumu gada balva

• Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

• Dzīvojamā fonda attīstības atbalsta programmas
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IZGLĪTĪBA

• 9 bērnudārzi

• 4 pamatskolas 

• 5 vidusskolas

• Ventspils Mūzikas vidusskola

• Ventspils Tehnikums

• Ventspils Augstskola

• Ventspils Radioastronomijas centrs «Irbene»

• Interešu izglītība –

• Ventspils Jaunrades nams 

• Ventspils Digitālais centrs 

• Mākslas skola

• Sporta skola
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PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBA

Ventspils Tehnikums
• Kopējās izmaksas 15,5 milj. EUR 

• Vēsturiskās ēkas rekonstrukcija, jaunu korpusu būvniecība

• Mācību programmas – Inženiermehānika, Autotransports, Siltums, gāze un ūdens 

tehnoloģijas, Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, Programmēšana, Elektronika, 

Metināšana, Ēdināšanas pakalpojumi, Viesnīcu pakalpojumi, Tūrisma pakalpojumi, 

Grāmatvedība

• Studējošo skaits - 759

• Dienesta viesnīcas būvniecība 250 vietām

• Sadarbība ar pilsētas uzņēmumiem
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AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES
ATTĪSTĪBA
Ventspils Augstskola     Ventspils Starptautiskais radioastronomijas 

centrs

Astronomija un astrofizika

Tālizpēte

Satelītu tehnoloģijas un 
elektronika

Augstas veiktspējas skaitļošana

Ventspils Augstskola – valsts 
augstskola

17 studiju programmas 3 fakultātēs

Lieliska infrastruktūra

Zinātniskās institūcijas statuss

16



Valsts Ventspils Mūzikas vidusskola

1. Augstas efektivitātes enerģijas atgūšana ventilācijas
sistēmās,

2. Decentralizēta ventilācija,
3. Hibrīdventilācija,
4. Augsts ēkas norobežojošo konstrukciju

siltumtehniskās efektivitātes līmenis,
5. Augstas veiktspējas logi,
6. Dienas gaisma,
7. Inteliģentās kontroles sistēmas,
8. Klimata un laika informācijas sistēma,
9. Žalūziju vadības sistēma,
10. Gaismas vadības sistēma,
11. Klimata vadības sistēma,
12. Enerģijas uzskaite sistēma,
13. Siltumsūkņu sistēma, kas ir tieši saistīta ar pāļu

būvniecību, kuros ir iebūvētas ģeotermālās caurules.
17

Ēkas būvniecības izmaksas: 25,6 
milj. EUR bez PVN 
Realizācija: 2016-2019 
Statuss: Projekts ir realizēts

Ieviesti 13 kompleksi zema patēriņa ēku būvniecības tehnoloģiju risinājumi –
enerģijas patēriņš apkurei 25,76kWh/m2 gadā, oglekļa dioksīda emisijas novērtējums
– 10,75 kg CO2/m

2 gadā.



Valsts Ventspils Mūzikas vidusskola

18

Mūzikas bibliotēka - pirmā publiskā bibliotēka Latvijā, kas 
piedāvā plašu pakalpojumu klāstu mūzikas profesionāļiem un 
mīļotājiem. 

Programmas: 

• Taustiņinstrumentu spēle;

• Stīgu instrumentu spēle;

• Pūšaminstrumentu spēle;

• Sitaminstrumentu spēle;

• Diriģēšana;

• Vokālā mūzika;

• Mūzikas vēsture un teorija;

• Džeza mūzika;

• Elektroniskā mūzika un skaņu režija;

• Skatuves gaismas.

Audzēkņi 2019./2020.g. profesionālās vidējās 

izglītības programmās - 100, profesionālās 

ievirzes programmās - 400.



KONCERTZĀLE LATVIJA
Akustiskā koncertzāle «Latvija»:

• Koncertzāles Lielā zāle (578 vietas)

• Koncertzāles Mazā zāle (160 vietas)

• Vācijas ērģeļbūvnieka «Johannes Klais Orgelbau» stabuļu ērģeles. 84 reģistri,
vairāk nekā 3000 stabuļu

• Latviešu izcelsmes klavierbūvnieka Dāvida Kļaviņa klavieres 470i



Teātra nams «JŪRAS VĀRTI» un 
Olimpiskais centrs «VENTSPILS»

• «Jūras vārti»: daudzfunkcionāla ēka – piemērota 
lielformāta operas, baleta un teātra izrādēm

• Pateicoties pašvaldības atbalstam, izrāžu biļetes 
pieejamas par pazeminātām cenām

• Olimpiskais centrs «Ventspils» - pirmais 
olimpiskais centrs Latvijā, viens no lielākajiem un 
modernākajiem sporta kompleksiem Latvijā un 
Baltijā

• Augsta līmeņa sacensību norise

• Mājvieta basketbola klubam «Ventspils»
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Ventspils – ģimenēm ar bērniem

Ventspils

Piedzīvojumu parks

• Bamperlaivas, tramplīnlaiva

• Bampermašīnas

• Bērnu autoskola

• Slidotava ar mākslīgo ledu

• Gumijlēkšanas batuti

Slēpošanas kalns

«Lemberga hūte»

• 58m augsts; 240m garš nobrauciens

• Slēpošanas trases lietpratējiem un iesācējiem

• Snovparks ar tramplīniem, slaidiem un reiliem

• Kameršļūkšanas trase

• Bērnu kalniņš ragaviņu trase

21



Ventspils ūdens 

piedzīvojumu parks

• Lielais un mazais baseins

• Baseins ar 4 ūdens masāžas strūklām

• Mākslīgais vilnis

• Nobrauciens „Kalna upe”

• 2 slīdrenes (53 un 56 m garas un 6m augstas)

• Saunas un sāls istaba

Ventspils – sports un izklaide

Pludmales akvaparks

• 3 dažādi baseini

• Divi torņi (8 un 10 m) ar dažādām slīdrenēm

• “turbo” nobrauciens

• Izklaides bērniem

• Sauna

22



Veloceliņu attīstība Ventspilī

Šobrīd – vairāk kā  60 km

23

Āra trenažieri

Dažādās vietās pilsētā ir uzstādīti āra 

trenažieri – pieejami bezmaksas

Ventspils – ģimenēm ar bērniem



• 52 ziedu piramīdas

• 450 ziedu trauki un kastes

• 9 puķu skulptūras-topiāriji

• ap 85 000 puķu stādu

• 10 strūklakas

ZIEDI

Ziedu un strūklaku galvaspilsēta

STRŪKLAKAS PARKI

24



VESELĪBAS APRŪPE

Ambulatorās veselības aprūpe -
jauna poliklīnika

• 6 ģimenes ārsti, 31 speciālisti, 35 

medicīnas personāls

• 256 500 apmeklējumi gadā (2018)

• Moderns medicīniskais aprīkojums

Stacionārā veselības aprūpe -
slimnīcas infrastruktūras attīstība

• 92 ārsti, 339 medicīnas personāls

• 259 stacionāra gultas vietas

• Moderns medicīniskais aprīkojums

• Reģionāla loma
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Naktsmītņu iesniegtiedati
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4

Ventspils
nakšņotāju  
sadalījums pa
valstīm
2018. gads
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Ventspils venti

Reģistrējušies 

65 094 

lietotāju

Nopelnīti

67 565 

505 venti

Izņemti

47 506 

272 venti

Reģistrācija

24 177

26 671

1 538

3 455

7 738

1 515

Populārākie ventu pelnīšanas rīki:

1. Spēle «Ražots 

Ventspilī»

7 685 spēles

9 843 105 venti

2. Spēle «Mazbānītis»

32 641 spēles

7 779 168 venti

3. Spēle «Ventspils 

dārgumi»

57 679 spēles

3 679 295 venti
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Zinātnes un inovāciju centrs

Ēkas būvniecības izmaksas: 17,7 milj. EUR bez PVN

Projektu kopējās izmaksas: 23,4 milj. EUR, t.sk. PVN

Realizācija: 2019-2022

Statuss: Noslēgts būvdarbu līgums 29.08.2019.
29

Dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju jomas

izglītības sekmēšana un tehnoloģiju jomas

uzņēmējdarbības veicināšana.

Zinātnes centrs

93 interaktīvi fizikas un matemātikas, ģeogrāfijas,

viedo tehnoloģiju, cilvēka un sevis izzināšanas

eksponāti, simulatori, kā arī bērnu un sporta

galerijas.

Inovāciju centrs

Nomas telpas jauno uzņēmēju piesaistei un

atbalstam (99 jaunas darba vietas).



Daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs
Gāliņciemā

Gāliņciema bibliotēka - mikrorajona
sabiedriskais un kultūras centrs, bibliotēka 
bērniem, jauniešu aktivitāšu zona, pasākumu
zāle - koncertu, lekciju, u.c. pasākumu vieta. 

Kopējās izmaksas: 2,8 milj. EUR, t.sk. PVN

Realizācija: 2019-2022

Statuss: Būvprojekta risinājumu pārskatīšana 
izmaksu optimizēšanai.
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Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana, 
eksponēšana un tūrisma 

piedāvājuma attīstība Piejūras 
brīvdabas muzejā Ventspilī

Jaunas daudzfunkcionālas Piejūras  
Brīvdabas muzeja ēkas būvniecība un 
ekspozīcija izveide.

Autostāvlaukuma un divu jaunu izeju 
uz jūru izbūve, teritorijas 
labiekārtošana pilsētas Dienvidrietumu 
rajonā.

31

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ventspils 
novada un Dundagas novada pašvaldībām. 

Kopējās izmaksas: 4,2 milj. EUR, t.sk. PVN 
Realizācija: 2018-2022
Statuss: Projekts tiek īstenots.



Infrastruktūras izveide komercdarbības attīstībai 
Pils ielā, Ventspilī

Komercdarbības atbalsta infrastruktūras 
izveide – daudzfunkcionālas biroja telpas, kas 
ietver birojus, divas sanāksmju telpas, 
administratīvās telpas un palīgtelpas. 

Kopējās izmaksas: 2,1 milj. EUR, bez PVN

Realizācija: 2019-2020

Statuss: Notiek būvdarbi, veikta izsole 
komersanta piesaistei un noslēgts telpu nomas 
līgums. 
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Deinstitucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Ventspils pilsētā (1)

33

Dienas aprūpes centra izveide Kuldīgas 

ielā 4

Plānots pakalpojumu ikdienā nodrošināt 40 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem (GRT) un 55 bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem (FT), vienlaicīgi 

pakalpojumu varēs saņemt 20 bērni ar FT un 

30 personas ar GRT

Kopējās izmaksas: 697 tūkst. EUR, t.sk. PVN
Realizācija: 2019-2020
Statuss:  Projekta ieviešana, notiek būvprojekta 
izstrāde.



Deinstitucionalizācijas pasākumu 
īstenošana Ventspils pilsētā (2)

Kopējās izmaksas: 475 tūkst. EUR, t.sk. PVN
Realizācija: 2019-2020
Statuss: Projekta ieviešana, notiek būvprojekta 
izstrāde.

Plānots 16 bērniem – divos dzīvokļos, katrā līdz 8 

bērniem, iespēja augt ģimeniskā vidē nodrošinot:

• 24 stundu aprūpi;

• vidi, kas pietuvināta dzīvei ģimenē;

• ar ikdienas aktivitātēm attīstot un nostiprinot 

bērniem sociālās prasmes un iemaņas, gatavojot 

dzīvei ārpus pakalpojuma pēc 18 gadu 

sasniegšanas;

• bērna individuālajām vajadzībām atbilstošu 

materiāltehnisko bāzi.

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma  infrastruktūra Vītolu ielā 21
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VENTSPILS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS 

LĪDZDALĪBAS 

KAPITĀLSABIEDRĪBU 

PĀRVALDĪBA

Ventspils

Rita Ozoliņa

Ventspils pilsētas domes 
izpilddirektora 1.vietniece 

– Kapitāla pārvaldības 
nodaļas vadītāja 



LĪDZDALĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS 

Ventspils pilsētas pašvaldības pārvaldībā ir:

13 kontrolētās ietekmes kapitālsabiedrības

2 mazākuma ietekmes kapitālsabiedrības

1 atkarīgā kapitālsabiedrība

Kapitālsabiedrību iedalījums pēc lieluma:

1 lielā kapitālsabiedrība

6 vidējās kapitālsabiedrības

9 mazās kapitālsabiedrības
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LĪDZDALĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS 

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās uz 31.12.2018.

37

1 2 3 4 5 6

1 Pašvaldības SIA "Ūdeka" Ūdensapgāde un kanalizācija 100% Vidēja 1

2 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" Siltumapgāde 100% Vidēja 1

3 Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" Namu apsaimniekošana un nekustamie īpašumi 100% Vidēja 1

4 Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" Atkritumu apsaimniekošana un vides labiekārtošana 100% Vidēja 1

5 Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" Transports un loģistika 100% Vidēja 1

6 SIA "Ventspils lidosta"      Transports un loģistika 100% Maza 1

7 Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" Citi 100% Maza 1

8 SIA "Kurzemes filharmonija"      Kultūra 100% Maza 1

9 Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" Veselības aizsardzība 100% Maza 1

10 SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā  slimnīca" Veselības aizsardzība 87,96% Liela 4

11 SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils" Sports 52,68% Vidēja 1

12 SIA "Vats" Enerģētika 50,00% Maza 1

13 SIA "Venttests" Transports un loģistika 50,00% Maza 1

III. Mazākuma ietekmes kapitālsabiedrības

14 SIA "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" Kultūra 33,33% Maza 1

15 SIA "Futbola klubs Ventspils" Sports 11,23% Maza 4

IV. Atkarīgās kapitālsabiedrības

16 SIA "Ventmalas māja" Namu apsaimniekošana un nekustamie īpašumi 100% Maza 1

II.  Kontrolētās kapitālsabiedrības

Valdes locekļu 

skaits 

sabiedrībā 

I.  Pašvaldības kapitālsabiedrības

Npk Sabiedrības  nosaukums Nozare

Sabiedrības 

iedalījums pēc 

lieluma 

Pašvaldības 

ietekme 

sabiedrībā % 



LĪDZDALĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU RĀDĪTĀJI
Kapitālsabiedrību līdzdalības vērtība (pēc pašu kapitāla uzskaites metodes) uz

31.12.2018. ir 58 milj.EUR, kas tiek iekļauta pašvaldības konsolidētajā pārskatā,

nodrošinot pieaugošu tendenci
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LĪDZDALĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU RĀDĪTĀJI

Kapitālsabiedrību aktīvu kopējā vērtība uz 31.12.2018. veido 163 milj.EUR (attēlā

sadalījumā pa nozarēm)
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LĪDZDALĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU RĀDĪTĀJI

Kapitālsabiedrību samaksātie nodokļi valsts un pašvaldības budžetā 2018.gadā

veido 12 milj.EUR, nodrošinot pieaugošu tendenci
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KAPITĀLA PĀRVALDĪBAS NODAĻA

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvaldību veic

domes Kapitāla pārvaldības nodaļa

a) izveidota 2003.gadā, reorganizējot Finanšu nodaļu un pašvaldības

pilnvarnieku institūciju (pārņemot 29 kapitālsabiedrības un uzņēmumus, t.sk., 15

kontrolējošās ietekmes kapitālsabiedrības)

b) bez nodaļas vadītājas, kas ir arī domes izpilddirektora 1.vietniece, strādā

4 finanšu speciālisti:

- maģistra grāds ekonomikā, finansēs

vai biznesa vadībā

- ilglaicīga pieredze

- komandas darbs
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KAPITĀLA PĀRVALDĪBAS NODAĻAS KOMPETENCE

1. Gatavot atzinumus par kapitālsabiedrību budžeta projektiem, to
grozījumiem, ceturkšņu un gada pārskatiem un budžeta izpildi, kā
arī koordinēt īstermiņa un ilgtermiņa budžeta plānu sastādīšanu.

2. Regulāri apkopot informāciju par kapitālsabiedrību saimnieciski
finansiālās darbības pamatrādītājiem.

3. Kontrolēt kapitālsabiedrībām izsniegto aizdevumu un galvojumu
noteikumu izpildi.

4. Izskatīt un gatavot atzinumus par kapitālsabiedrību iesniegtajiem
attīstības plāniem un investīciju projektiem.

5. Darbs ar auditoriem un vērtētājiem, kā arī koordinēt iekšējā un ārējā
audita darbu.

6. Gatavot atskaites Valsts kancelejai un Valsts kasei (1 x mēnesī
atskaites par 2 ārstniecības SIA amatpersonu/darbinieku atlīdzību; 1 x
ceturksnī pārskatus par 13 SIA aizņēmumiem un avansa maksājumiem,
nākamo periodu izdevumiem, prasībām un saistībām; 1 x gadā izvērtēt 13
SIA anketu par SIA darbības turpināšanas principa piemērošanu; 1 x gadā
iesniegt atbilstošu 1 kopsavilkuma ziņojumu par SIA finansiālās darbības
ietekmi uz pašvaldības budžetu izdevumiem). 42



KAPITĀLA PĀRVALDĪBAS NODAĻAS KOMPETENCE

7. Pēc pieprasījuma gatavot informāciju valsts institūcijām
(ministrijām, Autotransporta direkcijai u.c.), sniegt viedokli par
kapitālsabiedrību iesniegtajiem citiem aktuāliem jautājumiem.

8. Pārvērtēt publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībās,
izskatīt un gatavot atzinumus perspektīviem attīstības projektiem
par pašvaldības līdzdalību jaunās kapitālsabiedrībās.

9. Analizēt nodokļu likumdošanu un citus normatīvos aktus, kas skar
nodaļas kompetencē esošos jautājumus, un gatavot priekšlikumus
par izmaiņām tajos.

10. Piedalīties kapitālsabiedrību Dalībnieku sapulcēs.

11. Līdzdarboties juridiskos jautājumos - jaunu kapitālsabiedrību
dibināšana, likvidācija, reorganizācija, pamatkapitāla izmaiņas,
koordinēt kapitālsabiedrību statūtu un to grozījumu
apstiprināšanu, u.c.

12. Uzraudzīt un nodrošināt informācijas publicēšanu par
kapitālsabiedrībām.
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SADARBĪBA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ

1. Atsevišķu jautājumu risināšanā tiek piesaistītas citas domes nodaļas,

atbilstoši to kompetencēm:
a) Juridiskā nodaļa (juridiskie jautājumi)

b) Ekonomikas nodaļa (pakalpojumu cenas, iepirkumi)

c) Finanšu nodaļa (publiskais finansējums)

d) Attīstības pārvalde (ES fondu līdzfinansētie projekti)

e) Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa (būvniecības un rekonstrukcijas projekti) u.c.

2. Papildus kontroles instrumenti:
a) Ārējie auditori

b) Domes revidents un revīzijas komisija

c) Iepirkumu procedūru kontrole (Ekonomikas nodaļa)

d) Publiski pieejamo telpu un teritoriju kvalitātes kontrole (TIC, Būvniecības kvalitātes kontroles

nodaļa)

e) Informācijas sistēmu un tehnoloģiju kontrole (Digitālais centrs) u.c.
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JAUNA OBJEKTA/PASĀKUMA PLĀNOŠANAS KĀRTĪBA 

VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ
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1. Jauna objekta 

būvniecības/rekonstrukcijas (A) 

jeb pasākuma (B) (turpmāk – 

PROJEKTS) IDEJAS un kopējo 

izmaksu apzināšana 

2. PROJEKTA 

realizācijā iesaistīto IESTĀŽU 

un/vai KAPITĀLSABIEDRĪBU 

 apzināšana 

 

     3. PROJEKTA idejas 

izskatīšana Pilsētas attīstības 

komisijā (A gadījumā) vai nozares 

komisijās - 

Kultūras/Sporta/Vides/Veselības 

komisijās (B gadījumā). 

4. Iesaistīto iestāžu un 

kapitālsabiedrību sagatavotās 

informācijas par finansējumu 

Projekta realizēšanai 

iesniegšana Domē, tā 

iekļaušanai Ventspils pilsētas 

pašvaldības vidēja termiņa 

budžeta projektā 

 

     5. Iestāžu un 

kapitālsabiedrību iesniegto 

materiālu izskatīšana Finanšu 

nodaļā (iestādes) un Kapitāla 

pārvaldības nodaļā 

(kapitālsabiedrības)  

6. Kopīgās Ventspils 

pilsētas pašvaldības vidēja 

termiņa un ikgadējā budžeta 

projekta izskatīšana komisijās 

7. Projekta finansējuma 

iestrādāšana katras konkrētās 

iestādes un/vai kapitālsabiedrības 

tekošā gada budžetā, atbilstoši 

6.punktā akceptētajam  

8. PROJEKTA 

gaitas uzraudzība – atbilstoši 

regulārajām budžeta izpildes 

atskaitēm 



CENTRALIZĒTU IEPIRKUMU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ
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2. Iesniegtās 

informācijas apkopošana Domes 

Ekonomikas nodaļā, lai 

noskaidrotu līdzīgas preces vai 

pakalpojumus. Centralizētā 

iepirkumu saraksta 

sagatavošana budžeta gadam 

3. Centralizētā 

iepirkumu saraksta ar 

iezīmētiem atbildīgiem 

Pasūtītājiem izskatīšana komisijā 

 

5. Iepirkuma 

dokumentācijas sagatavošana 

(Atbildīgais Pasūtītājs) un 

saskaņošana ar Pasūtītājiem un 

ar Ekonomikas nodaļu 

 

6. Domes Iepirkumu 

komisija (centralizēta) 

6.1. Apstiprina Iepirkumu 

dokumentāciju 

6.2. Izvērtē iepirkumā iesniegtos 

piedāvājumus 

6.3. Pieņem lēmumu par līguma 

slēgšanas tiesībām ar uzvarētājiem 

7.  Iepirkuma 

līgumu vai vispārīgo 

vienošanos starp Pasūtītāju/-

iem un uzvarētāju/- iem 

slēgšana 

1. Iestādes un 

kapitālsabiedrības (Pasūtītāji) 

apkopo iepirkumu plānus 

atbilstoši apstiprinātajam 

budžetam un iesniedz Domei 

 

4. Ventspils pilsētas 

Domes izpilddirektora 

rīkojuma par centralizētiem 

iepirkumiem izdošana 

8. Iepirkumu 

procesu kontrole un 

uzraudzība (Ekonomikas 

nodaļa) 

 



CENTRALIZĒTU IEPIRKUMU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ

47



KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS PROCESI
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KAPITĀLSABIEDRĪBU VALDES ATALGOJUMS
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PALDIES 

PAR 

UZMANĪBU!


