IZDRUKA:
http://ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/ilgtspejigas_attistibas_strategija_un_programma/

1

Satura rādītājs
Ievads
Lietotie saīsinājumi
I Pilsētas pamatdati un statuss valstī
II Stratēģiskā daļa
2.1. Ventspils pilsētas nākotnes vīzija
2.2. Ventspils pilsētas attīstības mērķi un specializācija
2.3. Rīcības virzieni
E-1 Pilsētas sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T pamattīklā
E-2 Ventspils brīvostas stiprināšana un ar ostas darbību saistītu
uzņēmumu attīstība
E-3 Ražošanas attīstība pilsētā
E-4 Mazā un mikro biznesa attīstība
E-5 Izglītības, zinātnes, pētniecības un biznesa sadarbība, zinātņu
ietilpīgu uzņēmumu attīstība
E-6 IKT nozares attīstība
E-7 Tūrisma attīstība
S-1 Mūsdienīga pirmsskolas, vispārējā un interešu izglītība
S-2 Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās, augstākās un
mūžizglītības piedāvājums, zinātnes un pētniecības attīstība
S-3 Daudzveidīga, intensīva iedzīvotājus un apmeklētājus saistoša
kultūras dzīve
S-4 Plašas sportošanas, aktīvās atpūtas un augstas klases sporta iespējas
S-5 Kvalitatīva veselības aprūpe
S-6 Progresīvi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
S-7 Iedzīvotāju grupu, īpaši jaunatnes pašiniciatīvas atbalsts
S-8 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde
S-9 Pašvaldības un valsts sadarbība drošības un kārtības nodrošināšanā
P-1 Augstas kvalitātes pilsētas transporta infrastruktūra un sabiedriskais
transports
P-2 Centralizēta siltumapgādes sistēma
P-3 Visā pilsētā pieejama kvalitatīva ūdenssaimniecība
P-4 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes īpatsvaru
P-5 Ērts, pievilcīgs, inovatīvs pilsētas labiekārtojums
P-6 Kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstība
P-7 Augsta vides kvalitāte
P-8 Droša elektroapgāde
P-9 Visaptveroša energoefektivitāte
P-10 Ātri, moderni sakari
III Rīcības plāns un investīciju plāns
3.1. Rīcības plāns
Mērķa E (Ekonomika) rīcības virzieni
Mērķa S (Sabiedrība) rīcības virzieni
Mērķa P (Pilsētvide) rīcības virzieni
3.2. Investīciju plāns
IV Uzraudzības un novērtēšanas sistēma
Izmantotā literatūra, materiāli, datu avoti

3

4
6
7
10
10
12
16
17
20
23
27
30
33
36
40
44
49
53
56
57
63
66
70
73
76
79
82
85
89
92
95
97
100
103
103
103
115
147
161
186
187

Rīcības S-7
virziens

Iedzīvotāju grupu, īpaši jaunatnes pašiniciatīvas atbalsts

Ar pašas sabiedrības spēkiem var risināt virkni jautājumu. Mūsdienīga un progresīva pašvaldības
pārvaldība paredz arvien lielāku sabiedrības iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs un pašvaldības
darbībā. Tāpēc būtiski ir veicināt sabiedrības aktivitāti, iesaistot dažādas iedzīvotāju grupas
savstarpējā palīdzībā, kā arī pilsētvides un pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā, kas
interesanta pašiem ventspilniekiem.

SVID analīze

Stiprās puses
 Pastāvīgs
daudzveidīgs
pašvaldības
dialogs ar sabiedrību, plašas iedzīvotāju
līdzdalības iespējas.
 Mazākumtautību un nepilsoņu iesaistīšana
gan kultūras dzīvā, gan arī domes
lēmumu pieņemšanā.
 Izveidota un darbojas „Ventspils jauniešu
dome”
un
skolēnu
pašpārvalžu
„Prezidentu klubs”.
 Trešā senioriem draudzīgākā pilsētā
Eiropā (EK konkurss „Eiropas gads 2012
aktīvai
novecošanai
un
paaudžu
solidaritātei”).
Iespējas
 Valsts un ES finansējums NAP paredzēto
pasākumu īstenošanai: 294; 339; 340.
 Atbalsts darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” ietvaros.

Vājās puses
 Nepietiekama
organizācijās,
pasākumos.

jauniešu
iniciatīvu

iesaistīšanās
grupās
un

Draudi
 Jauniešu aizplūšana.

Rīcības virziens vērsts uz dažādu iedzīvotāju grupu pašiniciatīvu, dialogu ar pašvaldību un uz
pašvaldības atbalstu iedzīvotāju grupu, tai skaitā biedrību un nodibinājumu, iniciētām darbībām.
Īpaša uzmanība tiks veltīta jauniešu grupām, lai veicinātu jaunatnes patstāvību, radošumu,
atbildības uzņemšanos un rītdienas pilsētas veidošanu. Valstī 2009.gadā ir apstiprinātas
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam. Publiskās apspriešanas ietvaros šis bija
rīcības vrziens, kurā sniegts lielākais skaits papildus priekšlikumu, un tie arī ietverti šajā gala
versijā.
Uzdevumi:


S-7-1 Informēt iedzīvotāju grupas par dažādām kopienas aktivitāšu atbalsta iespējām



S-7-2 Nodrošināt atbalstu dažādām iedzīvotāju grupu, tai skaitā biedrību un
nodibinājumu, iniciatīvām



S-7-3 Palīdzēt veidot jauniešu pasaules skatījumu, veicināt starptautiskus kontaktus



S-7-4 Sekmēt jauniešu un uzņēmēju sadarbību



S-7-5 Atbalstīt Ventspils pilsētas skolu skolēnu pašpārvaldes



S-7-6 Sniegt atbalstu jauniešu personības un karjeras izaugsmei

Rezultatīvie rādītāji
Rādītājs
Dažādu iedzīvotāju
grupu pašiniciatīvas
projekti
t.sk.
Jauniešu projekti

Esošā situācija

2020.

Datu avoti

2 projekti pārrobežu
programmu ietvaros

Skaits palielinās
(no 10 - 2013.g.)

Pašvaldība

Kultūras projektu
konkurss un Jauniešu
brīvā laika projektu
konkurss

Skaits palielinās
(no 5 – 2013.g.)

Pašvaldība

63

U
Kods

Uzdevums

P
Kods

Pasākumi

S-7-1

Informēt iedzīvotāju grupas par
dažādām kopienas aktivitāšu
atbalsta iespējām

S-7-2

Nodrošināt atbalstu dažādām
iedzīvotāju grupu, tai skaitā
biedrību un nodibinājumu,
iniciatīvām

S-7-1-1
S-7-1-2
S-7-1-3
S-7-1-4
S-7-2-1
S-7-2-2
S-7-2-3

Aktuālas informācijas nodrošināšana par kopienu iniciatīvas atbalsta iespējām.
Jauniešu atbalsta informācijas platformas izveidošana un uzturēšana.
Aktuālas informācijas nodrošināšana par jauniešu iniciatīvas atbalsta iespējām.
Informatīvo ekrānu izvietošana skolās.
Pašvaldības atbalsts Iedzīvotāju iniciatīvas fondiem.
Jauniešu aktivitāšu konkursi.
Atbalsts telpu nodrošināšanai dažādām grupām, tai skaitā pastāvīgu telpu nodrošināšana jauniešu
iniciatīvu grupu darbam.
Telpu nodrošināšana jauniešu iniciatīvu pasākumiem.
Brīvprātīgo darba sekmēšana.
Ventspils jauniešu dienu organizēšana.
Atbalsts skolēnu apmaiņas braucienu organizēšanai.
Atbalsts jauniešu starptautiskiem projektiem (t.sk. ar sadraudzības pilsētu jauniešiem).
Virtuāls atbalsts ārpus Ventspils studējošiem Ventspils jauniešiem (pilsētas patriotisma
saglabāšanai).
Prakses vietu veidošana dažāda vecuma jauniešiem (t.sk. sezonāla rakstura prakses vietas
skolēniem).
Vietējā mēroga (pilsētas) uzņēmēju sertifikācijas „sistēmas”, kas apliecina jauniešu praktiskās
iemaņas un atvieglo iekļaušanos darba tirgū.
Jauniešu mācību uzņēmumu veidošana uzņēmumu paspārnē.
Ventspils skolu iesaistīšanās biedrībā „Junior Achievement – Young Enterprise Latvia”.
Finansiāls atbalsts Ventspils pilsētas skolu skolēnu pašpārvalžu aktivitātēm.
Skolēnu pašpārvalžu līderu apmācības.
Telpu nodrošināšana skolēnu pašpārvaldēm skolās.
Atbalsts skolēnu pašpārvalžu „Prezidentu klubam”.
Neformālās izglītības treniņu organizēšana jauniešu vērtību, prasmju un kompetenču attīstībai un
līdzdalības veicināšanai.
Psihologa/personības izaugsmes trenera pieejamība jaunieša sevis izprašanai un personības
attīstībai.
Karjeras konsultanta nodrošināšana jauniešu karjeras konsultācijām un grupu (klašu) karjeras
izglītībai.

S-7-3

Palīdzēt veidot jauniešu pasaules
skatījumu, veicināt starptautiskus
kontaktus

S-7-4

Sekmēt jauniešu un uzņēmēju
sadarbību

S-7-2-4
S-7-2-5
S-7-2-6
S-7-3-1
S-7-3-2
S-7-3-3
S-7-4-1
S-7-4-2

S-7-5

Atbalstīt Ventspils pilsētas skolu
skolēnu pašpārvaldes

S-7-6

Sniegt atbalstu jauniešu
personības un karjeras izaugsmei

S-7-4-3
S-7-4-4
S-7-5-1
S-7-5-2
S-7-5-3
S-7-5-4
S-7-6-1
S-7-6-2
S-7-6-3
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Ar rīcības virzienu S-7 saistītās NAP 2014-2020 aktivitātes:


(294) Tādu jauniešu iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības un brīvprātīgajā darbā, kuri šīs iespējas neizmanto vai izmanto reti.



(339) Pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu atbalsts, kas stiprina sadarbību un savstarpēju sapratni starp dažādām paaudzēm, etniskajām un interešu
grupām, profesijām, teritorijām, īpaši sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana, talkas un citas brīvprātīgās aktivitātes, kopienu attīstība un
līdzdalība politikas veidošanā.



(340) Sabiedrības integrācijas iespēju veicināšana, t. sk. saistošas latviešu valodas mācības, informācija par pamattiesībām, izglītības, veselības,
nodarbinātības, kultūras un citām dzīves jomām.
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III

Rīcības plāns un investīciju plāns

Saskaņā ar MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu: „Rīcības un investīciju
plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam ”. Aktualizēto Rīcības plānu un Investīciju plānu apstiprina pašvaldības
dome.

3.1.

Rīcības plāns

Rīcības plānu veido iepriekš sniegto rīcības virzienu, uzdevumu un pasākumu apkopojums, norādot to izpildes periodu, pašvaldības atbildīgo institūciju un
finansējuma avotus.
Rīcības plānā paredzēto finansējuma avotu apzīmējumi: PB-pašvaldības budžets; VB – valsts budžets; ES fondi – Eiropas Savienības fondi un programmas, kā
arī cits ārvalstu un starptautiskais finansējums; KS - pašu pašvaldības kapitālsabiedrību finansējums; VBP – Ventspils brīvostas pārvaldes finansējums, Cits
finansējums – tai skaitā privāts finansējums.
U
kods

Uzdevums

P
kods

Pasākums

Izpildes
periods

Atbildīgā
institūcija

Finansējuma
avoti

Iznākuma rādītāji

E - Augoša daudznozaru sabalansēta ekonomika ar attīstītu globālā transporta sistēmā integrētu brīvostu
E-1 Pilsētas sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T transporta pamattīklā
E-1-1

Rekonstruēt valsts autoceļus,
kas vieno Ventspili ar Rīgu
(E-22 posms), Liepāju,
Kuldīgu

E-1-1-1

Aktīva līdzdalība valsts
plānošanas pasākumos.

2014.-2020.

E-1-1-2

Ostas pievadceļu
rekonstrukcija un izbūve

2014.-2020.
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Ekonomikas
nodaļa,
Attīstības
pārvalde
VBP

VB

Kvalitatīvi autoceļi

VB; PB; ES
fondi; VBP

Ostas darba
pilnveidošana, ritmiski
nodrošinot kravu
piegādi

tehniskās bāzes
pilnveidošana.
S-6-6

Izstrādāt sociālo
pakalpojumu stratēģiju

S-6-6-1

Izstrādāt sociālo
pakalpojumu stratēģiju, lai
sekmētu līdzsvarotu,
ilgtspējīgu un kvalitatīvu
sociālo pakalpojumu attīstību
Ventspils pilsētā sadarbībā ar
citām pašvaldībām

dienests

ES fondi

dienesta
infrastruktūra un
materiāli tehniskā
bāze
Izstrādāta attīstības
stratēģija, kuras
uzdevums ir sekmēt
koordinētu un
sabalansētu rīcību
kopumu ieviešanu,
kas nodrošina
racionālu finanšu
līdzekļu izmantošanu
un to koncentrēšanu
izvirzīto attīstības
mērķu un uzdevumu
sasniegšanai

2015.

Sociālais
dienests

PB; VB; ES fondi

Sociālais
dienests;
Kultūras centrs;
„Kurzemes
filharmonija”;
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde;
Jaunatnes lietu
komisija
Izglītības
pārvalde,
Ventspils
Augstskola,
Ventspils

PB; VB; ES fondi

Interesentiem
pieejama informācija

PB; VB; ES fondi

Jauniešiem pieejama
atbalsta un
informācijas
platforma
Informācijas
platformā regulāri
pieejama aktuālā
informācija jauniešu
iniciatīvas atbalsta

S-7 Iedzīvotāju grupu, īpaši jaunatnes pašiniciatīvas atbalsts
S-7-1

Informēt iedzīvotāju grupas
par dažādām kopienas
aktivitāšu atbalsta iespējām

S-7-1-1

Aktuālas informācijas
nodrošināšana par kopienu
iniciatīvas atbalsta iespējām.

2014.-2020.

S-7-1-2

Jauniešu atbalsta
informācijas platformas
izveidošana un uzturēšana.

2014.-2020.

S-7-1-3

Aktuālas informācijas
nodrošināšana par jauniešu
iniciatīvas atbalsta iespējām.

2014.-2020.
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PB; VB; ES fondi

S-7-2

Nodrošināt atbalstu
dažādām iedzīvotāju grupu,
tai skaitā biedrību un
nodibinājumu, iniciatīvām

S-7-1-4

Informatīvo ekrānu
izvietošana skolās.

2014.-2016.

S-7-2-1

Pašvaldības atbalsts
iedzīvotāju iniciatīvas
fondiem.

2014.-2020.

S-7-2-2

Jauniešu aktivitāšu konkursi.

Regulāri

S-7-2-3

Atbalsts telpu nodrošināšanai
dažādām grupām, tai skaitā
pastāvīgu telpu
nodrošināšana jauniešu
iniciatīvu grupu darbam

2014.-2020.

S-7-2-4

Telpu nodrošināšana
jauniešu iniciatīvu
pasākumiem.

2014.-2020.

S-7-2-5

Brīvprātīgo darba sekmēšana.

2014.-2020.

S-7-2-6

Ventspils jauniešu dienu
organizēšana.

2015.-2020.
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Tehnikums,
Attīstības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

iespējām
PB

Mārketinga
nodaļa;
Vispārējā
nodaļa
Izglītības
pārvalde;
Jaunatnes lietu
komisija
Sociālais
dienests;
Kultūras centrs;
Kurzemes
filharmonija;
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

PB; VB; ES fondi

Sociālais
dienests;
Ekonomikas
nodaļa
Izglītības
pārvalde,
Ventspils
skolēnu
pašpārvalžu
„Prezidentu

PB; VB; ES fondi

PB; VB; ES fondi

Visās pilsētas skolās
izvietoti un aktīvi
izmantoti informatīvie
ekrāni
Iedzīvotāju iniciatīvas
fonda atbalstīti
iedzīvotāju pasākumi
un citas iniciatīvas
Konkursu
piedāvājums

PB; VB; ES fondi

Dažādām iedzīvotāju
grupām pieejamas
telpas dažādām
sabiedriskām
aktivitātēm

PB

Jauniešu iniciatīvas
pasākumi dažādu
pāsvaldību institūciju
telpās
Attīstītas brīvprātīgo
darba iespējas

PB; Cits
finansējums

Regulāra ikgada
jauniešu doenas
pilsētā, kuru
sākotnējais mērķis
iepazīstināt jauniešus
ar organizācijām.

klibs”

S-7-3

S-7-4

Palīdzēt veidot jauniešu
pasaules skatījumu, veicināt
starptautiskus kontaktus

Sekmēt jauniešu un
uzņēmēju sadarbību

Jauniešu dienu
ietvaros dažādas
aktivitātes – radošās
darbnīcas, konkursi,
koncerti, spēles u.c.
Iespēju robežās
skolēniem ir iespēja
piedalīties skolēnu
apmaiņas braucienos
Attīstīta jauniešu
starptautiska
sadarbība

S-7-3-1

Atbalsts skolēnu apmaiņas
braucienu organizēšanai.

2014.-2020.

Izglītības
pārvalde

PB;
Cits finansējums

S-7-3-2

Atbalsts jauniešu
starptautiskiem projektiem
(t.sk. ar sadraudzības pilsētu
jauniešiem).

2014.-2020.

PB; VB; ES fondi

S-7-3-3

Virtuāls atbalsts ārpus
Ventspils studējošiem
Ventspils jauniešiem (pilsētas
patriotisma saglabāšanai).

2014.-2020.

Izglītības
pārvalde,
Ventspils
Augstskola,
Ventspils
Tehnikums,
Attīstības
pārvalde
VeA; izglītības
pārvalde; VDC

PB; VB; ES fondi

Atbalsts jauniešiem
praktisko iemaņu un
pieredzes apgūšanai

S-7-4-1

Prakses vietu veidošana
dažāda vecuma jauniešiem
(t.sk. sezonāla rakstura
prakses vietas skolēniem).

Regulāri

Ekonomikas
nodaļa;
izglītības
pārvalde; VBP;
VATP;

PB; VB; ES fondi

Atbalsts jauniešiem
praktisko iemaņu un
pieredzes apgūšanai

S-7-4-2

Vietējā mēroga (pilsētas)
uzņēmēju sertifikācijas
„sistēmas”, kas apliecina
jauniešu praktiskās iemaņas
un atvieglo iekļaušanos darba
tirgū.

2014.-2020.

Ekonomikas
nodaļa

PB; VB; ES fondi

Atbalsts jauniešiem
praktisko iemaņu un
pieredzes apgūšanai

S-7-4-3

Jauniešu mācību uzņēmumu

2014.-2020.

Ekonomikas

VB; ES fondi;

Atbalsts jauniešiem

142

veidošana uzņēmumu
paspārnē.

S-7-5

Atbalstīt Ventspils pilsētas
skolu skolēnu pašpārvaldes

praktisko iemaņu un
pieredzes apgūšanai

Ventspils skolas
biedrības „Junior
Achievement – Young
Enterprise Latvia”
dalībskolas
Aktīva skolēnu
pašpārvalžu darbība

Ventspils skolu iesaistīšanās
biedrībā „Junior Achievement
– Young Enterprise Latvia”

2014.-2020.

Izglītības
pārvalde

PB

S-7-5-1

Finansiāls atbalsts Ventspils
pilsētas skolu skolēnu
pašpārvalžu aktivitātēm
Skolēnu pašpārvalžu līderu
apmācības
Telpu nodrošināšana skolēnu
pašpārvaldēm skolās

2014.-2020.

Izglītības
pārvalde

PB; Cits
finansējums

2015-2016.

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

PB; Cits
finansējums
PB

Atbalsts skolēnu pašpārvalžu
„Prezidentu klubam”
Neformālās izglītības treniņu
organizēšana jauniešu
vērtību, prasmju un
kompetenču attīstībai un
līdzdalības veicināšanai
Psihologa/personības
izaugsmes trenera
pieejamība jaunieša sevis
izprašanai un personības
attīstībai
Karjeras konsultanta
nodrošināšana jauniešu
karjeras konsultācijām un
grupu (klašu) karjeras
izglītībai

2014.-2020.

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

PB

2015.-2020.

Izglītības
pārvalde

PB; Cits
finansējums

2015.-2020.

Izglītības
pārvalde

PB; Cits
finansējums

S-7-5-3
S-7-5-4
Sniegt atbalstu jauniešu
personības un karjeras
izaugsmei

Cits finansējums

S-7-4-4

S-7-5-2

S-7-6

nodaļa;
izglītības
pārvalde; VBP;
VATP

S-7-6-1

S-7-6-2

S-7-6-3

143

2014.-2020.

2015.-2020.

PB; VB; ES
fondi; Cits
finansējums

Aktīva skolēnu
pašpārvalžu darbība
Katrā skolā skolēnu
pašpārvaldēm
nodrošinātas telpas
Aktīva skolēnu
pašpārvalžu darbība

