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Ventspils šodien 

PLATĪBA – 58,4 km2 (CSP dati) 
 IEDZĪVOTĀJU SKAITS – 41431 
 
Avots: PMLP dati uz 01.01.2013 

EKONOMISKI AKTĪVIE UZŅĒMUMI – 1 117 
Avots: CSP dati par 2011.gadu 

VIDĒJĀ DARBA ALGA (bruto) – 477  LVL 
Avots: VSAA dati uz 2013.01  

BEZDARBA LĪMENIS –8,5 % 

(Avots: NVA uz 22.04.2013.) 
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VENTSPILS STARPTATUTISKAIS RADIOASTRONOMIJAS 
CENTRS 



Izglītība: Profesionālā 
izglītība 

VENTSPILS PROFESIONĀLĀ 
VIDUSSKOLA 

ZIEMEĻKURZEMES 
KOMPETENCES CENTRS 

2010-2015 

Mūsdienīga, prestiža, uz  zināšanām 
un kvalitāti balstīta sākotnējās, 
profesionālās izglītības, 
mūžizglītības un tālākizglītības  
pakalpojumu sniedzēja 

DARBASPĒKA SAGATAVOŠANA 
RAŽOŠANA: Metālapstrāde, kokapstrāde,  
elektronika, enerģētika, būvniecība 
PAKALPOJUMI: Mašīnzinības, restorānu 
un viesmīlības nozare, skaistumkopšana 

SKOLĒNU SKAITS: 600800 



Izglītība: Augstākā 
izglītība 

VENTSPILS AUGSTSKOLA (1997) 
RTU VENTSPILS FILIĀLE, BSA VENTSPILS FILIĀLE, RPIVA VENTSPILS FILIĀLE 

SPECIALIZĀCIJA STUDENTU SKAITS (2012/2013) 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA 
 

BAKALAURA LĪMENIS: 213 

MAĢISTRA LĪMENIS: 40 

DOKTORA STUDIJU LĪMENIS: 33 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS (T.SK. 
SATELĪTSIGNĀLU APSTRĀDE) 
 

BAKALAURA LĪMENIS: 124 
MAĢISTRA LĪMENIS: 18 

TULKOŠANA (ANGĻU, VĀCU, KRIEVU) BAKALAURA LĪMENIS: 255 
MAĢISTRA LĪMENIS: 37 
DOKTORA STUDIJU  LĪMENIS: 20 

INŽENIERZINĀTNES – ELEKTRONIKA & 

ELEKTROTEHNIKA 

BAKALAURA LĪMENIS: 84 
MAĢISTRA LĪMENIS: 12 

 

843 studenti studē Ventspils Augstskolā 



Ventspils pašvaldība – 
Iedzīvotāju izglītībai 

2012.gadā: 

• Apmācības „Efektīvi un mūsdienīgi prezentāciju veidošanas rīki” projekta 
„Kapacitātes paaugstināšana fondu apguvei, III kārta” ietvaros 

• Apmācības „Foto un video materiāla pielietošanu prezentāciju noformējumā, 
prezentāciju dizaina un krāsu izvēle” projekta „Kapacitātes paaugstināšana fondu 
apguvei, III kārta” ietvaros 

• Seminārs „Kvalitatīva likumdošana – pamats sekmīgai darbībai un izaugsmei” 

• Apmācību seminārs „Energoefektivitātes pasākumu monitoringa sistēmas izveide, 
uzturēšana un attīstība” 

• Seminārs Ventspils pašvaldības struktūrvienību darbiniekiem par darbu sabiedrības 
informēšanā 

• Sociālo mediju apmācības 

• Seminārs „Ventspils pilsētas attīstības virzienu uzraudzība” 

• Kurzemes biznesa forums 



2013.gadā: 

• Ideju autoru atbalsta centrs „Ideju Studija” 

• Apmācību seminārs „Veselīgs iekštelpu klimats un ventilācija” 

• Apmācību seminārs „Ventspils pilsētas attīstības virzienu uzraudzība” 

• Apmācību seminārs „Klientu apkalpošanas standarts pašvaldības 
darbiniekiem” 

• Komunikāciju apmācību kursi 

• Ideju autoru atbalsta centrs «Ideju studija» 

• Kurzemes rūpnieciskā dizaina izstāde «Elementi 2013» (īstenots 
sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku) 

Ventspils pašvaldība – 
Iedzīvotāju izglītībai 
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Vispārējās izglītības iestāžu 
infrastruktūra 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
attīstība skolās Ventspilī (2011) 
 
Ventspils pašvaldības finansējums 0,2 milj. LVL.  
 
 

•Ventspils skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu 
vajadzībām iegādāti 390 portatīvie datori, t.sk. 

• Katram pamatdarbā strādājošam skolotājam (340 
datori) 

• Skolotājiem, kas nestrādā pamatdarbā datori pieejami  
skolotāju istabā (6 datori) 

• Bērnudārziem (11 datori) 
• Ventspils 1.ģimnāzijā un 3.vidusskolā izveidotas divas 

datorklases (33 datori) 
 

•Apmācīti 388 Ventspils pilsētas skolu skolotāji darbam 
ar IKT. 



 
  

 Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” 
viens no pamata darbības virzieniem ir informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju pieejamības nodrošināšana Ventspils 
iedzīvotājiem. Ikvienam interesentam neatkarīgi no viņa vecuma, 
profesijas vai sociālās piederības ir iespējams saņemt konsultācijas,  
piedalīties apmācībās moderno tehnoloģiju lietošanā un saņemt 
datorprasmju novērtējumu – sertifikātu. 
 

 Lai veicinātu skolēnu interesi par datorzinībām un pilnveidotu viņu 

datorprasmes Ventspils Digitālais centrs piedāvā: 

Datorkursus un zināšanu novērtējumu ar Eiropas datorprasmes sertifikātu ECDL; 

Informatīvus pasākumus un viktorīnas par drošību internetā un jaunumiem 

informācijas tehnoloģijās, piemēram, viesošanās skolās Drošāka interneta dienā, 

pasākumu cikls „Droša interneta rallijs”; 

Vasaras datorapmācības jaunāko klašu skolēniem - darbošanās ar robotiņiem un 

multimediju tehniku – filmēšana, montāža, fotografēšana;  

Ikgadējo vispārizglītojošo skolu informātikas konkursu „ITiņš” – 5. – 7. lašu skolēnu 

komandām. 

Interešu izglītības iespējas skolēniem 
Ventspils Digitālajā centrā 

 



 
  

Jauniešu īsfilmu festivāla organizēšanu; 

Pieeju tehnoloģijām – interneta pieejas punkts ar speciālistu konsultācijām, iespēju 

izmantot multimediju tehniku (video kameras, video montāžas datori un 

programmatūra), gatavojot  materiālus mācību vajadzībām, piemēram, projektu 

nedēļas ietvaros, vai  arī individuālām iniciatīvām, gatavojot īsfilmas. 
  

 Ventspils Digitālais centrs skolēniem interešu izglītības veicināšanai 

nodrošina: 

Telpas ar  modernas tehnikas aprīkojumu; 

Kvalificētu un zinošu speciālistu konsultācijas. 
 

 

Interešu izglītības iespējas skolēniem 
Ventspils Digitālajā centrā 

 



Mūžizglītības pasākumi 2012.un 2013.gadā 
Ventspils pašvaldības iestādē „Ventspils Digitālais centrs” 

Mūžizglītības pasākumu ietvaros Ventspils pašvaldības iestāde „Ventspils Digitālais 
centrs” vidēji gadā apmāca 1000 iedzīvotājus darbā ar informācijas 
tehnoloģijām. 2012. un 2013. gadā būtiska uzmanība tiek vērsta pedagogu, 
pašvaldības darbinieku, mazo un vidējo uzņēmēju izglītošanai.  
  
2012.gadā : 

• 270 Ventspils vispārizglītojošo skolu skolotāji apmācīti darbā ar datoru pēc  
Digitālā centra izstrādātas programmas un veikta datorprasmju sertificēšana; 

• 100 pašvaldības darbinieku apmācīti darbā ar tehnoloģijām; 

• 250 senioru apmācīti datorlietošanas pamatprasmēs; 

• mazo un vidējo uzņēmēju atbalstam Ventspils Digitālā centra īstenotā Latvijas– 
Lietuvas pārrobežu programmas projektā "ENTERBANK" ir sagatavoti tālmācības 
e-kursi 8 moduļos ar zināšanu testēšanu un sertifikāciju, organizētas 3 interneta 
konferences, 18 Webināri (interneta semināri), kā arī sniegtas konsultācijas e-
vidē 



2013.gadā: 

• 250 skolotāji konsultēti un apmācīti strādāt ar failu un programmu 
koplietošanas vidi „Mākonī”; 

• 100 pedagogi apmācīti strādāt ar interaktīvo mācību materiālu sagatavošanu,  

• Izglītojošie semināri par AS „Lielvārds”, Apgāda Zvaigzne ABC interaktīvo 
mācību līdzekļu piedāvājumu pedagogiem mācību stundu sagatavošanā; 

• 120 senioru konsultēti un apmācīti darbā ar datoru; 

• Informatīvie pasākumi par jaunumiem tehnoloģijās un to pielietojumā ( e-
paraksts, e-pakalpojumi, mobilās ierīces, iPad,), dalība e-Prasmju nedēļā. 

• tiks izstrādātas mūžizglītības apmācību programmas, kuras varēs apgūt ar 
interaktīvās televīzijas starpniecību tālmācībā, projekta „Multimediju un 
interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un 
efektivitātes uzlabošanai” ietvaros. 

Mūžizglītības pasākumi 2012.un 2013.gadā 
Ventspils pašvaldības iestādē „Ventspils Digitālais centrs” 



 Ventspils bibliotēka organizē izglītojošus, informējošus un 

kultūras pasākumus visa vecuma iedzīvotājiem.  
  

 Īpašu popularitāti ieguvuši projekti: 

„Rakstītājs Lasītājs”, kura gaitā Galvenajā bibliotēkā, risinot kopīgu sarunu par 

latviešu jaunāko literatūru, lasītāji tiekas ar  literātiem; 

„Kurzemes atmiņa”- Kurzemes novada vēsturei un izcilām personībām veltītas 

kultūrvēsturiskas lekcijas; 

„Mūzikas lekcijas” – izglītojošas lekcijas, kas iepazīstina ar Latvijas un ārvalstu 

ievērojamiem komponistiem un izpildītājmāksliniekiem 

 

 Ventspils bibliotēkas Reģionālais mācību centrs, kas nodrošināts ar nepieciešamo 

datortehnikas aprīkojumu, organizē bezmaksas apmācības un konsultācijas E-

prasmēs visa vecuma iedzīvotājiem.  

 

   

 

Ventspils bibliotēka 



  

 Piedaloties publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" rīkotajā 

fotokonkursā "Es mīlu tavu foto" Ventspils bibliotēka ieguva balvu- tiesības organizēt 

fotoskolas "Foto akadēmija" semināru- apmācību Ventspils bibliotēkā, kas pulcēja ne 

tikai konkursa dalībniekus, bet arī citus interesentus, kas vēlējās papildināt savu 

prasmi un zināšanas foto mākslā.   

  

 Divus gadus Ventspils bibliotēkā tiek īstenots projekts „Modini vārdu 2010./2011. 

gada radošā sezona” un „Modini vārdu 2011./2012. gada radošā sezona”. Projekta 

gaitā dažāda vecuma literāri jaunradoši cilvēki, veidojot atvērtības pilnas 

savstarpējās attiecības, regulāri apmeklē projekta ietvaros rīkotos pasākumus – 

tikšanās, praktiskās nodarbības, profesionālu literātu konsultācijas un radošās 

darbnīcas, piedalās lasījumos. Nodarbības Ventspils radošajā studijā var apmeklēt 

jebkurš interesents. 

 

Ventspils bibliotēka 



 
  

 Cikli: 

„Mūzika un sarunas” – ciklu vada  muzikoloģe Gunta  Bauģe.  Notiek reizi mēnesī. 

Pasākumos tiek iepazīti izcilākie pasaules izpildītājmākslinieki un  orķestri. Katra 

saruna veltīta kādam komponistam un arī attiecīgā skaņdarba interpretam.  

Pasākumu tēmas- G.Mālers un Lucernas festivāla orķestris; Rihards Štrauss un Eiropas 

Savienības kemerorķestris; P.Čaikovskis, Berlīnes Filharmonijas simfoniskais orķestris 

un Klaudio Abado; Simona Bolivāra Jauniešu simfonisko orķestris . Atsevišķi pasākumi 

veltīti izcilajiem latviešu diriģentiem Marisam Jansonam un Andrim Nelsonam; 
 

 

Pārventas bibliotēka 



 
  

 Cikli: 

Cikls „Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums”  veltīts  dažādiem  kultūras vēstures 

jautājumiem. Piemēram, vēsturnieks Andris Tomāšūns iepazīstināja ar Latvijas 

20.gs. vēstures lappusēm, kas veidotas no privātpersonu stāstījumiem, Gundara 

Ceipes lekcija par Latvijas brāļu draudzes vēsturi,  kinorežisors Zigurds Vidiņš – par 

barikāžu laiku Latvijā; 

Lasītāju kluba „Labirinta” katra tikšanās  reize veltīta kādam krievu, ārzemju vai 

latviešu rakstniekam. Stāstījumu sagatavo kāds no kluba biedriem vai kluba vadītāja 

literāte Tatjana Liepiņa. 

Cikls „Ticības neizzinātā pasaule” veltīts ne tikai pareizticības jautājumiem, bet 

aptver reliģijas vēstures dažādus aspektus. Ciklu vada Ventspils svētītāja Nikolaja 

pareizticīgās baznīcas pārzinis priesteris Vadims 
 

 

Pārventas bibliotēka 



Ventspils Mūzikas 
vidusskola 

Ventspils Mūzikas vidusskola šajā mācību gadā piedāvā vairākas interešu 
izglītības maksas programmas, kas paredzētas plašam interesentu lokam 
– gan bērniem, gan pieaugušajiem, kuri vēlas lietderīgi un aizraujoši 
pavadīt brīvo laiku, apgūstot mūzikas prasmes. 

 

Mūzikas programmā visu vecumu interesentiem par maksu iespējams 
apgūt šādas prasmes:  

ģitārspēli, pūšaminstrumentu ( saksofons, flauta, klarnete, trompete, mutes 
harmonikas ) spēli, sitaminstrumentu (marimba, ksilofons) spēli, klavierspēli, 
akordeona spēli, vijoļspēli, čella spēli, kokles spēli, kompozīciju, mūzikas 
tehnoloģijas, dīdžeju prasmes, lietišķo mākslu, zīmēšanu, gleznošanu un keramiku. 

 

Šobrīd interešu izglītību apmeklē apmēram 50 cilvēku (bērnu un pieaugušo).  



 
Ventspils Augstskolas 

Mūžizglītības centrs 
Ventspils Augstskolas Mūžizglītības (VeA MIC) centrs kopš 2003.gada 
piedāvā izglītoties ikvienam Ventspils pilsētas un Kurzemes iedzīvotājam 
neatkarīgi no vecuma, profesijas un izglītības un pilnveidot sevi kā 
profesionāli un personību. 

VeA MIC skolēniem piedāvā:  

Sagatavošanās kursus 12. klašu eksāmeniem 

• sagatavošanas kurss 12.klases centralizētajam  

 eksāmenam matemātikā, 

• sagatavošanas kurss 12.klases centralizētajam 

 eksāmenam fizikā, 

• sagatavošanas kurss 12.klases centralizētajam eksāmenam 

 latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās, 

Dabaszinātņu nodarbības skolēniem 

• Kurss vidusskolēniem “Mūsdienu dabaszinātnes un tehnoloģijas”, 

VeA MIC nodarbības notiek:  

• mūsdienīgā un ērtā mācību vidē, 

• profesionālu, pieredzējušu un atsaucīgu Ventspils Augstskolas pasniedzēju 

uzraudzībā. 

 



5L – Mūžizglītības pārrobežu  
kapacitātes paaugstināšana 

• Projekta mērķis – cilvēkkapitāla attīstīšana 

Kurzemes Lietuvas Ziemeļrietumu pārrobežas 

teritorijā 

• Sekmēt efektīvu mūžizglītības   sistēmas izveidi 

un tajā iegūto izglītības sertifikāciju 

• Uzņēmējdarbības veicināšana 

• Inženierzinātnēs balstītu prasmju attīstīšana 

• Pārņemt no sadarbības partneriem mūžizglītības 

politikas instrumentus 

• Izmantot mūsdienīgus e- izglītības risinājumu. 



 



 

INFRASTRUKTŪRA 



30 darba vietas 

Modernās tehnoloģijas sniedz iespēju  nodrošināt 
kvalitatīvākus un interesantākus  kursus 
kultūrizglītībā (mūzikas, mākslas, kino vēsturē) 
un citās jomās ) 

Multimediju auditorija 



Datorauditorija  

15 aprīkotas darba vietas 

 



7 datorizētas darba vietas  

3D rokas lāzerskaneris 

CNC ( ciparu vadības ) darba 

galds ar nepieciešamo  

Inženierapmācības laboratorija  



Aprīkots Mūžizglītības 

centrs 

Mūžizglītības centrs  



Ekrāns 



2 Informācijas stendi 

Mūžizglītības centrs IZI VSRC  



Mūžizglītības centra grafiskā 
 identitāte 



Mūžizglītības nodaļa 



Izglītības projekts: Tālākās Izglītības Institūts (kopš 1997.gada) 

Izglītības projekts: Uzņēmējdarbības akadēmija (kopš 

2000.gada) 

Sadarbības projekti, pieredzes apmaiņas braucieni (kopš 

1999.gada - Uzņēmēju starptautiski forumi 

Valodu apguves un pilnveides kursi (6 dažādos līmeņos) 

IT kompetences kursi (Līgums ar Microsoft un LIKTA) 

IT kurss uzņēmumu vadītājiem, finansistiem uzņēmuma darbības 

optimizācijai (efektivitātes paaugstināšanai) 

Sagatavošanas kursi 12.klases centralizētajiem eksāmeniem 

matemātikā un angļu valodā 

Dabaszinātnes un mūsdienu modernās tehnoloģijas 
 

Organizatoriskās formas 



Prof. Andris Rubenis : 

Eiropas kultūras vēstures pamati III. Renesanses un reformācijas, 
absolūtisma un apgaismības laikmeta kultūra  

Senās Grieķijas un senās Romas kultūra 

19. un 20. gadsimta Eiropas kultūras vēsture 

Praktiskā ētika mūsdienās 

Prof. Harijs Tumans  

Reliģijas mūsdienu sabiedrībā 

Pasaules reliģiju vēsture 

Seno Austrumu kultūra 

 

TĀLĀKĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS 



Prof. Igors  Šuvajevs: 

Epiktēts menedžeriem. (māksla vadīt sevi un citus) 

Dzīves mākslas filosofija 

Kultūras fenomenoloģija un arhetipi 

Prof. Ojārs Spārītis:  

Kultūras tūrisma pamati 

Kultūras tūrisms – Metodoloģija un prakse 

Kultūrtūrisms. Kultūras studijas. Florence – ziedošā pilsēta kā tūrisma 
objekts. Starptautiskā tūrisma pieredze 

 

TĀLĀKĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS 



 Kompleksa programma “Vadītāja kompetences 
minimums” pēc Ventspils pilsētas domes pasūtījuma 

 Kompleksa sagatavošanas programma studijām 
uzņēmējdarbības vadības maģistrantūrā personām ar 
ilgstošu pārtraukumu izglītībā un personām ar neprofila 
augstāko izglītību 

 Atsevišķi kursi: 
◦ Uzņēmuma finanšu vadība 

◦ Biznesa plāna sastādīšana 

◦ Mārketinga plānošana un vadīšana 

◦ Stratēģiskā pārvaldības plānošana 

◦ Personāla pārvaldība 

◦ Projektu vadīšana 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS AKADĒMIJA 



Kurss vidusskolēniem 

“Mūsdienu dabaszinātnes un 

tehnoloģijas” 

VeA Mūžizglītības centrs 



Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs sadarbībā ar LIKTA 
un SIA „Baltijas Datoru akadēmiju” aicina Kurzemes reģiona 
mazos un mikro uzņēmumus izmantot unikālu iespēju izglītot 
savus darbiniekus IT jomā, izmantojot ES finansējumu.  

VeA Mūžizglītības centrs 



Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā sadarbībā ar 
Rīgas Ekonomikas augstskolu notiek četru pēcpusdienu 
mācību programma “Seniori – labu padomu devēji”. 



Ventspils 
Augstskolas 
Mūžizglītības centrs 
sadarbībā ar 
Stockholm School of 
Economics in Riga 
(Rīgas Ekonomikas 
augstskolu) aizsāka 
aizraujošu apmācību 
ciklu vidusskolēniem 
„No skolēna par 
uzņēmēju”.  



Ventspils Augstskolas 
Mūžizglītības centrā norisinājās 
bezmaksas kursi „Inovatīvas 
metodes uzņēmējdarbības 
pasniegšanā” skolu ekonomikas 
un citiem skolotājiem.  



Ventspils – pilsēta ģimenei  
Kultūra:  

Teātra nams “Jūras vārti” 
  Kultūras centrs  Ventspils bibliotēkas

  

Eirovīzija 

Muzikālā banka 

Ventspils pilsētas 

jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas un 

aktīvas atpūtas 

veicināšanas projektu 

finansēšanas 

konkursi u.c.  

• 28 profesionālā teātra 

izrādes 

• 2 operas un baleta izrādes 

• 2 Nacionālā simfoniskā 

orķestra izrādes 

• 18 izstādes 

• 2-3 ārzemju mūziķu koncerti 

gadā.  

 

Ventspils bibliotēkās ir 

pieejams daudzpusīgs 

literatūras krājums un 

plašs periodisko izdevumu 

klāsts Bibliotēkās notiek 

kultūras un mūžizglītības 

pasākumi, izstādes, 

koncerti.  





 



Ventspils – pilsēta ģimenei  
Sports un aktīvā atpūta:  

Ūdens piedzīvojumu 
parks  

Piedzīvojumu parks 
  

Olimpiskais centrs 
“Ventspils” 

  



Ventspils – pilsēta ģimenei  
Sports un aktīvā atpūta:  

Veloceliņi 
  

Zilā karoga pludmale  



Paldies par uzmanību! 

www.ventspils.lv 

Kontakti: 

Ilze Buņķe 

 

Ilze.bunke@venta.lv 

 

  


