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VENTSPILS PILSĒTAS APRAKSTS 

Ventspils Ventspils ššodienodien

PLATPLATĪĪ BA BA –– 558,8,4 km24 km2 (CSP dati)(CSP dati)

IEDZIEDZĪĪ VOTĀJU SKAITS V O T Ā J U  S K A I T S  –– 4143141431

Avots: PMLP dati uz Avots: PMLP dati uz 01.01.201301.01.2013

EKONOMISKI AKTEKONOMISKI AKTĪĪ VIE UZVIE UZŅĒŅ Ē MUMI MUMI –– 1 1 117117
Avots: CSP dati par Avots: CSP dati par 2011.gadu2011.gadu

VIDVIDĒĒ JĀ DARBA ALGA J Ā  D A R B A  A L G A  (bruto) (bruto) –– 477  LVL477  LVL
Avots: VSAA dati uz 2013.01 Avots: VSAA dati uz 2013.01 

BEZDARBA LBEZDARBA LĪĪ MENIS MENIS ––8,5 8,5 %%

((AvotsAvots: NVA : NVA uz 22.04.2013.)uz 22.04.2013.)

 

Ventspils pilsēta atrodas Latvijas Ziemeļrietumos pie Ventas ietekas Baltijas jūrā, 

189 km no galvaspilsētas Rīgas. Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes 

(turpmāk – CSP) datiem Ventspils pilsētas platība ir 58 km2, pēc iedzīvotāju 

skaita tā ir sestā lielākā pilsēta Latvijā un otrā lielākā pilsēta Kurzemes reģionā. 

Vairāk kā trešo daļu pilsētas aizņem meži un parki. Ventspils ir lielākais 

politiskais, administratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs Ziemeļkurzemē. 

Tuvākie rajonu centri – Talsi un Kuldīga atrodas aptuveni 60-70 km attālumā no 

Ventspils. 
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PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJI 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) dati liecina, ka 

2013.gada sākumā Ventspils pilsētā deklarēts 41431 iedzīvotājs, kas sastāda 

1,9% no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita. Salīdzinot ar 2012.gadu, iedzīvotāju 

skaits samazinājies par 567 iedzīvotājiem jeb par 1.4%. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ventspils 43 088 42 883 42 509 41 998 41 431 

% no Latvijas iedz. kopskaita 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 

Latvija 2 267 886 2 254 653 2 236 910 2 217 053 2 201 196 

Datu avots – PMLP dati 
 

Pēc PMLP datiem uz 2013. gada 1. janvāri Ventspilī darbspējas vecumā bija 

26 782 iedzīvotāji jeb 64,6% no Ventspils iedzīvotāju kopskaita. Ventspils 

iedzīvotāju darbspējas vecumā īpatsvars bija par 0,3% punktiem mazāk nekā 

vidēji valstī. 

 
Iedzīvotāju vecuma grupas Ventspilī un Latvijā (%, perioda sākumā) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ventspils      

  Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 13,8% 13,9% 13,8% 13,7% 13,6% 

  darbspējas vecumā (15-62 g.) 66,4% 66,0% 65,7% 65,2% 64,6% 

  Virs darbspējas vecuma (>62 g.) 19,8% 20,1% 20,4% 21,1% 21,7% 

Latvija      

  Līdz darbspējas vecumam (< 15 g.) 13,7% 13,7% 13,7% 13,8% 13,9% 

  darbspējas vecumā (15-62 g.) 66,2% 66,1% 65,8% 65,4% 64,9% 

  Virs darbspējas vecuma (>62 g.) 20,1% 20,2% 20,5% 20,9% 21,1% 

Datu avots – PMLP dati 
 
 

Pēc CSP datiem 2011.gadā Ventspils pilsētā pamatdarbā bija nodarbināti 16,2 

tūkst. strādājošo. Salīdzinot ar 2010. gadu, nodarbināto skaits pamatdarbā 

pieaudzis par 2 tūkstošiem jeb par 14,4%. Privātajā sektorā bija nodarbināti 

66,6% no kopskaita, bet sabiedriskajā – 33,4% pilsētā strādājošo. 

Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) apkopotie statistiskie dati 

liecina, ka 2009.gada beigās bezdarba līmenis Ventspils pilsētā sasniedza 14,1% 

no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, jeb 2870 personas. Kopš šī laika situācija 

ir pakāpeniski stabilizējusies un 2012.gada 31.decembrī Ventspilī bija 1450 

bezdarbnieku, un bezdarba līmenis nokrities līdz 8,2%. Bezdarba līmenis Ventspilī 
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ir zem vidējā Latvijas līmeņa, kā arī labāks nekā Kurzemes reģionā kopumā un 

Liepājā.  

 
 

Bezdarba līmenis* pārskata perioda beigās Latvijā un Ventspilī 2009.-15.04.2013.gadā, % 

 
* Bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā 
Datu avots – NVA dati 
 

 

Datu avots – NVA dati 

 

Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas 

pasākumus Ventspils pilsētā, laika periodā no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada 

jūnijam Ventspils pilsētas dome piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta „Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanā 

(Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001). 2012.gadā Ventspils pilsētas dome katru 

mēnesī vidēji ir nodrošinājusi 118 pagaidu vietu izveidošanu. 2012.gadā projekta 

ietvaros  norīkotie 439 bezdarbnieki tika iesaistīti Ventspils pilsētas teritorijas 

labiekārtošanas darbos, bērnu, invalīdu un vecu cilvēku aprūpē.  

Kopš 2004.gada Ventspils pilsētas pašvaldība finansiāli atbalsta skolēnu 

nodarbinātību vasaras mēnešos. Lai radītu iespēju paaugstināt praktiskās darba 

iemaņas un uzlabot savu finansiālo stāvokli, 2012.gada vasaras brīvlaikā, 

pateicoties darba devēju atsaucībai, dažādos darbos tika iesaistīti 298 Ventspils 

pilsētas skolu jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bāreņi, 
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invalīdi vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Galvenokārt, jaunieši tika iesaistīti 

palīgdarbos tirdzniecības un tūrisma nozares uzņēmumos. 

Iedzīvotāju materiālā labklājība ir svarīgs tautas attīstības aspekts. 

Priekšnosacījumi strādājošo ienākumu kāpumam ir uzņēmējdarbības attīstība un 

jaunu labi apmaksātu darba vietu radīšana.  

 

Pēc CSP datiem lielākais Ventspils pilsētas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 

2011.gadā bija nodarbināts „Transports un uzglabāšana” nozares uzņēmumos 

(20,0%). „Rūpniecība” nozares uzņēmumos tika nodarbināti 15,0% pilsētā 

strādājošo, „Būvniecība” nozares uzņēmumos – 11,6% un „Tirdzniecība” nozares 

uzņēmumos - 10,5%.  
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Nodarbināto skaita īpatsvars pamatdarbā sadalījumā pa nozarēm (NACE 2.red.) Ventspilī 2011.gadā, % 

 
Datu avots – CSP dati 
 

Kopš 2002.gada pamatdarbā nodarbināto skaits rūpniecībā Ventspils pilsētā ir 

pieaudzis 1,7 reizes, t.i. no 1429 līdz 2422 darbiniekiem 2011.gadā. Nodarbināto 

skaita īpatsvars „Rūpniecība” nozarē ir 15% no kopējā nodarbināto skaita 

pamatdarbā Ventspils pilsētā.  
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VENTSPILS EKONOMIKAS RAKSTUROJUMS 

Ventspils osta 

Ventspils ostā 2012.gadā bija vērojams nosūtīto un saņemto kravu pieaugums. 

Ventspils ostā 2012.gadā nosūtīto kravu apjoms sasniedza 28,2 milj. tonnu. 

Salīdzinājumā ar 2011.gadu tas pieaudzis par 2 milj. tonnu jeb 7,5%. Savukārt, 

Ventspils ostā 2012.gadā saņemto kravu apjoms sasniedza 2,2 milj. tonnu. 

Salīdzinājumā ar 2011.gadu tas samazinājies par 0,07 milj. tonnu jeb 3%. 

Ventspils ostas pārkrauto kravu apjoms 2012.gadā sasniedza 30,3 milj. tonnu. 

Salīdzinājumā ar 2011.gadu tas pieaudzis par 1,9 milj. tonnu jeb 6,7%. 

 

Kravu apgrozījums Latvijas ostās un Ventspils ostā 2009.-2012.gada, milj. tonnu 

Datu avots – CSP dati 

 

Ilgā laika periodā Ventspils pilsētas ekonomikā bija izteikta vienas nozares 

dominante, bet pēdējos gados ir izmaiņas. Pēc nodarbināto skaita un pēc 

nodokļu iemaksām Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā joprojām pilsētas 

nozīmīgākā nozare ir „Transports un uzglabāšana” nozare, taču tās īpatsvars 

pēdējos gados mazinājies. Savukārt „Apstrādes rūpniecība” nozares uzņēmumu 

izlaides apjoms, nodarbināto skaits un nodokļu iemaksas apjoms Ventspils 

pilsētas pašvaldības budžetā palielinājies. Attīstība ir novērojama arī pakalpojumu 

sniegšanas sektorā. Šobrīd Ventspils pilsētas ekonomiku pamatoti var vērtēt kā 

daudznozaru ekonomiku. 

Apstrādes rūpniecība Ventspils pilsētā 

Apstrādes rūpniecība no 2004. gada, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, ir 

visdinamiskāk augošā Ventspils pilsētas ekonomikas nozare. 

Pēc CSP datiem 2012.gadā Ventspils pilsētā saražota apstrādes rūpniecības 

produkcija par 111,4 milj. Ls. Salīdzinot ar 2011.gadu apstrādes rūpniecības 

produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 25,6 milj. Ls jeb par 29,9%. 
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Ventspils pilsētas apstrādes rūpniecības izlaides īpatsvars Latvijas apstrādes 

rūpniecības izlaides kopsummā 2012.gadā veidoja 2,6% (2011.gadā – 2,3%, 

2002.gadā – 0,3%). 2012.gadā pēc apstrādes rūpniecības apjoma republikas 

pilsētu grupā Ventspils pilsēta ierindojās ceturtajā vietā aiz Rīgas, Liepājas un 

Daugavpils.  

Savukārt, saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms 

Ventspilī 2012.gadā sasniedza 126 milj. Ls. Salīdzinot ar 2011.gadu, tas 

palielinājies par 36 milj. Ls jeb par 40%.  

Rēķinot uz 1 iedzīvotāju, 2012.gadā Ventspils pilsētā saražota apstrādes 

rūpniecības produkcija Ls 2898 apmērā. Salīdzinot ar 2011.gadu, apstrādes 

rūpniecības produkcijas izlaide uz 1 iedzīvotāju Ventspilī palielinājās par 37,7%. 

2009.gadā apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide uz 1 iedzīvotāju Ventspilī 

pārsniedza Latvijas vidējo rādītāju. 

Republikas pilsētu grupā pēc apstrādes rūpniecības izlaides apjoma uz 1 

iedzīvotāju Ventspils pilsēta ierindojas trešajā vietā aiz Liepājas un Valmieras. 

 
 Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide uz 1 iedzīvotāju Ventspils pilsētā 2009.-2012.gadā, Ls   

 
Datu avots – CSP dati 
 

Saskaņā ar CSP datiem 2012.gadā eksporta īpatsvars ir 86% no Ventspils pilsētā 

realizētajām pašražotajām precēm. Savukārt, vietējā tirgū realizēto pašražoto 

preču īpatsvars ir 14%. 

Par lielākajām apstrādes rūpniecības nozarēm Ventspilī uzskatāmas šādas 

nozares: 

- Metālapstrāde; 

- Mašīnbūve; 
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- Kokapstrāde; 

- Elektronika. 

Bez tam apstrādes rūpniecības sektorā ietilpst pārtikas produktu ražošana, tajā 

skaitā zivju pārstrāde, naftas un ķīmijas pārstrāde, plastmasas izstrādājumu 

ražošana.  

Uzņēmumi Ventspils pilsētā 

Saskaņā ar CSP provizoriskiem datiem 2011.gadā Ventspils pilsētā tirgus sektorā 

bija 1916 ekonomiski aktīvās statistikas vienības – 881 komercsabiedrība, 236 

individuālie komersanti, 18 zemnieku un zvejnieku saimniecības un 781 

pašnodarbinātā persona. Bez tam pilsētā darbojās arī 170 fondi, nodibinājumi, 

biedrības, 4 valsts budžeta iestādes un 14 pašvaldības budžeta iestādes.    

 
Ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību sadalījums pa grupām Ventspils pilsētā  

2005.gadā un 2011.gadā 

 
 

Datu avots – CSP dati 
 

Ekonomiski aktīvo statistikas vienību sadalījumā pēc juridiskā statusa dinamikas 

analīze liecina, ka Ventspils pilsētā pa gadiem visstraujāk palielinās 

pašnodarbināto personu skaits. Jāatzīmē, ka ne vienmēr tas nozīmē ekonomiskās 

aktivitātes palielināšanos, bet reizēm tas ir saistīts ar līgumattiecību starp darba 

devēju un darba ņēmēju izmaiņām.  

2011.gadā Ventspils pilsētā pēc lieluma 1,7 tūkstoši jeb 89% vienību ir 

klasificējamas kā mikro vienības un to skaits un īpatsvars palielinās visstraujāk. 

8% ir mazie uzņēmumi, 2% - vidējie un 1% ir lielie uzņēmumi. Ņemot vērā 
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nodarbinātības rādītājus, Ventspils pilsētā kopumā ir lielāka vidējo un lielo 

uzņēmumu loma. 

 

Ventspils pilsētā 2011.gadā kopējais ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību 

skaits uz 1000 iedzīvotājiem pilsētā ir 50 vienības, salīdzinājumā ar vidējo valstī 

(69) tas ir zemāks un arī zemāks nekā vidējais lielums Kurzemes reģionā (64). 

 

Datu avots – Lursoft datu bāzes dati 

  

Pēdējo gadu laikā Ventspilī arvien pieaug iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte un 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits. Tā Ventspils ekonomiski aktīvo uzņēmumu 

skaits no 900 uzņēmumiem 2005.gadā ir pieaudzis uz 1117 uzņēmumiem 

2011.gadā.  

. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības Ventspils pilsētā  
sadalījumā pa nozarēm (NACE 2.redakcija) 2005.gadā un 2011.gadā. 
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Datu avots – CSP 

dati

 
 

Datu avots – CSP dati, Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļas dati, Ventspils pilsētas domes 
Ekonomikas nodaļas dati 
 

Viena no pašvaldību autonomajām funkcijām, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15.pantu, ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu.  

Viens no svarīgākajiem pašvaldības uzdevumiem ir mazināt pilsētas atkarību no 

vienas uzņēmējdarbības formas, tāpēc liela uzmanība tiek pievērsta pasākumiem, 

kas veicina uzņēmējdarbības dažādošanu pilsētas teritorijā. Īpaša uzmanība 

pievērsta jaunu darbavietu radīšanai tieši „Apstrādes rūpniecība” nozarē.  

2012.gadā Ventspils pilsētas pašvaldības teritorijā darbību ir turpinājuši un 

attīstījuši iepriekšējos gados realizētie un/vai uzsāktie projekti – SIA „Bucher 

Schoerling Baltic” (181 strādājošais), SIA „Diana Sveces” (170 strādājošie), SIA 

„Kalmeta” (73 strādājošie), SIA „Kurzemes granulas” (40 strādājošie), SIA 

„Ventspils elektronikas fabrika” (45 strādājošie), SIA „Froli Baltic” (16 

strādājošie), SIA „Bio-Venta” biodīzeļa ražošanas rūpnīca (85 strādājošie), SIA 

„Malmar Sheet Metal” (86 strādājošie), SIA „Ventspils-Andren” (16 strādājošie), 

SIA „Dendrolight Latvija” (40 strādājošie). 
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Lai veicinātu vietējo un ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un paplašinātu 

pašvaldības sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu 

īstenotājiem, Ventspils pilsētas dome, Ventspils brīvostas pārvalde un valsts 

aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada augustā noslēdza 

līgumu „Par sadarbību programmas „POLARIS process”.   

2013.gadā turpinās darbs ar potenciālajiem investoriem jaunu elektronikas 

nozares uzņēmumu izveidošanai Ventspilī.  Ventspils Augsto tehnoloģiju parka 

teritorijā plānots paplašināt esošās rūpnīcas. 

2012.gada decembrī Ventspils pilsētas dome ir atbalstījusi „Ideju Studijas” izveidi 

Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, kas domāta cilvēkiem ar biznesa idejām 

savas uzņēmējdarbības uzsākšanai un tiks piedāvātas bezmaksas aprīkotas darba 

vietas un konsultācijas.   

Lielizmēra metāla konstrukciju ražošanas uzņēmums SIA „Ventspils metināšanas 

rūpnīca” 2013.gadā plāno izveidot 50 jaunas darba vietas.  

Māju moduļu ražotājs SIA „Heimdal Skonto Latvia” 2013.gadā plāno izveidot 20 

jaunas darba vietas.  

2013.gadā darbību plāno uzsākt jaunā EUROLCDS rūpnīca, kurā ražos šķidro 

kristālu tehnoloģijas displejus 3D attēlu iegūšanai, radot ap 100 jaunām darba 

vietām.  

SIA „Green Oil” 2013.gadā Ventspils brīvostas teritorijā plāno uzbūvēt izlietoto 

tehnisko eļļu pārstrādes un jaunu tehnisko eļļu ražotni, kurā plānots izveidot 22 

darba vietas. 

Vācu izcelsmes uzņēmums SIA „Hydraulik Bauteile Baltic” 2013.gadā plāno 

uzbūvēt hidraulisko elementu ražotni, kurā plānots nodarbināt ap 10 darbiniekus.  

2013.gadā kompānija „Baltic Fishing Corporation” plāno uzbūvēt Ventspils 

brīvostas teritorijā mūzdienīgu zivju konservu ražošanas kompleksu. Plānots, ka 

tiks radītas aptuveni 300 darba vietas. 
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Ventspils pašvaldība – iedzīvotāju izglītībai 

 

Ventspils pašvaldības pieaugušo izglītībā galvenās prioritātes ir saistītas ar 

nodarbinātības veicināšanu pilsētā. 

 

Ventspils pilsētas Dome regulāri iedzīvotājiem organizē apmācības un seminārus 

saistībā ar Ventspils pilsētas attīstības virzieniem un to uzraudzību. Lai izglītotu 

ikvienu iedzīvotāju māju siltināšanās procesu realizēšanai un finansējuma 

piesaistei,  organizēti sekojoši  semināri:  „Energoefektivitātes pasākumu 

monitoringa sistēmas izveide, uzturēšana un attīstība” un „ Veselīgs iekštelpu 

klimats un ventilācija”. 

Ventspils pašvaldības iestāde „ Ventspils Digitālais centrs” ikvienam interesentam 

neatkarīgi no vecuma, profesijas vai sociālās piederības organizē apmācības un 

sniedz konsultācijas. Mūžizglītības pasākumu ietvaros  Digitālais centrs  vidēji 

gadā apmāca 1000 iedzīvotājus darbā ar informācijas tehnoloģijām. Vairāk kā 10 

gadus Ventspils Augstskolas  struktūrvienība -Mūžizglītības nodaļa ( ar 2011. 

gada Ventspils Augstskolas  senāta lēmumu – Mūžizglītības centrs ) piedāvā 
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tālākizglītības un profesionālās kompetences pilnveidošanas iespējas Ventspils 

pilsētas  iedzīvotājiem. Kopš 2009. gada, piesaistot  Eiropas Savienības 

finansējumu, veikti būtiski ieguldījumi infrastruktūrā -  aprīkotas  ar modernām 

tehnoloģijām multimediju  auditorija,  datorauditorija un inženierapmācības 

laboratorija, aprīkots Mūžizglītibas centrs. Projekta laikā iegūta pieredze no Tartu 

un Klaipēdas Universitātēm par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē 

iegūto zināšanu un prasmju atzīšanu.  Mūsdienīgā  un sakārtotā vidē ir iespējas 

mācīties un pilnveidot savas prasmes ikvienam interesentam visos dzīves 

posmos. 

 Galvenie sadarbības partneri pieaugušo  izglītībā ir Ventspils Tehnikums, 

Ventspils Augstskola, Ventspils Augstskolas Augsto tehnoloģiju parks – Biznesa 

inkubators .  

Ventspils pašvaldības iestādes  „ Ventspils bibliotēka” ar savām struktūrvienībām 

un  „ Ventspils Muzejs” piedāvā plašas iespējas pilnveidot savu personību  un 

sniegt informāciju par vēstures, kultūras un sabiedrībai nozīmīgām aktualitātēm. 

Ventspils bibliotēkas Reģionālais mācību  aktīvi piedāvā apmācības datorprasmēs 

un citās jomās. 

Aktīvi mūžizglītībā iesaistās arī Ventspils Mūzikas Vidusskola. 
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Mūžizglītības pasākumi pašvaldības iestādē „Ventspils 

Digitālais centrs”  

 

Ventspils Digitālais centrs piedāvā Telpas ar modernu tehnikas aprīkojumu un 

kvalificētu un zinošu speciālistu konsultācijas. 

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” viens  no 

pamatdarbības 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, organizē īsfilmu festivālus , nodrošina 

pieeju tehnoloģijām – interneta pieejas punktā ar speciālistu konsultācijām un 

iespēju izmantot multimediju tehniku ( video kameras, video montāžas datori un 

progammatūra), gatavojot materiālus mācību vajadzībām vai arī individuālām 

iniciatīvām, gatavojot īsfilmas. 

Mūžizglītības pasākumu ietvaros Ventspils pašvaldības iestāde „Ventspils 

Digitālais centrs vidēji gadā apmāca 1000 iedzīvotājus darbā ar informācijas 

tehnoloģijām. 

 

2012. un 2013. gadā būtiska uzmanība veltīta pedagogu, pašvaldības darbinieku, 

mazo un vidējo uzņēmēju izglītošanai. 

 

2012. gadā : 

 270 Ventspils vispārizglītojošo skolu skolotāji apmācīti darbā ar datoru pēc 

Digitālā centra izstrādātās programmas un veikta datorprasmju 

sertificēšana 
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 100 pašvaldību darbinieki 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 programmu 

koplietošanas vidi ”Mākonī” 

 100 pedagogi apmācīti strādāt ar interaktīvo mācību materiālu 

sagatavošanu 

 120 seniori konsultēti un apmācīti darbā ar datoru 

 Organizēti izglītojošie semināri par AS „Lielvārds”, Apgāda Zvaigzne ABC 

interaktīvo mācību līdzekļu piedāvājumu pedagogiem mācību stundu 

sagatavošanā 

 Organizēti informatīvie pasākumi par jaunumiem tehnoloģijās un to 

pielietojumā (e-paraksts, e- pakalpojumi, mobilās ierīces, i-pad,), dalība e-

prasmju nedēļā 

2013.gadā tiks izstrādātas mūžizglītības apmācību programmas, kurās varēs 

apgūt ar interaktīvās televīzijas starpniecību tālmācībā, projekta „Multimediju un 

interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un 

efektivitātes uzlabošanai” ietvaros. 
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Ventspils Augstskolas Mūžizglītības  centrs 

 

 

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības 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.  

 

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs Ventspils iedzīvotājiem piedāvā  

tālākizglītību un profesionālās kompetences pilnveidošanu. Pateicoties gan 

Ventspils Augstskolas mācībspēku  profesionālajai kvalifikācijai, gan 

pieaicinātajiem augsta  līmeņa savas nozares speciālistiem, teicamajai mācību 

bāzei - ir iespējas veidot  vispusīgas mūžizglītības studiju programmas, 

nodrošinot kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu iedzīvotājiem jebkurā dzīves 

posmā.  Mūžizglītības  nodaļas galvenie darbības virzieni ir: profesionālo zināšanu 

apguve un pilnveide, tai skaitā uzņēmējdarbībā,  informācijas tehnoloģijās,  

personības intelektuālās attīstības veicināšana, interešu izglītība, aktivitātes 

iedzīvotāju iniciatīvas un iesaistītības rosināšanai, skolnieku sagatavošanas kursi 

studijām augstskolās. 

Galvenās organizatoriskās formas kompleksai mūžizglītības programmu un ar to 

saistīto darbību realizēšanai : 

 Izglītības projekts -  Tālākās Izglītības Institūts – kursi 

kultūrizglītībā, psiholoģijā, filosofijā, kultūrtūrismā, dabaszinātnēs, 

kultūras, mākslas, mūzikas un kino vēsturē.  

 Izglītības projekts – Uzņēmējdarbības Akadēmija – profesionālo 

zināšanu apguve un pilnveide uzņēmējdarbībā un pārvaldībā atsevišķu 

kursu vai moduļu veidā pēc VeA piedāvājuma vai pēc dažādu institūciju 

pasūtījuma. Kursi pašnodarbinātibas un uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

 Valodu apguves un pilnveides kursi - angļu valodu iepējams apgūt 

jebkuram intersentam piecos zināšanu līmeņos, kā arī ir iegūt starptautiski 
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atzītu sertifikātu, jo  2008. gadā Ventspils Augstskola kļuva par 

starptautisku eksaminācijas centru” London  Tests of English Nr.85602  

Pearson Company”.  Līdzās angļu valodai ar katru gadu palielinās valodu 

kursu piedāvājums. Ir iespēja apgūt arī   vācu, franču,  norvēģu, zviedru, 

spāņu  valodas.  

  IT kompetences kursi – Kopš 2005. gada Ventspils Augstskola, 

sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju 

un Microsoft Latvija, kļuvusi par Unlimited potential – mācību centru, lai 

nodrošinātu iedzīvotājiem datorapmācību. 

 Kursi vidusskolniekiem  -  Sagatavošanas kursi 12.klases 

centralizētajiem eksāmeniem matemātikā, fizikā un angļu valodā. Lai 

radītu  skolniekiem interesi par dabaszinātnēm un  elektroniku, ar 

Ventspils pilsētas  Domes finansiālu atbalstu katru mācibu gadu tiek 

piedāvāts īpašs kurss 40 akadēmisko stundu apjomā - Mūsdienu 

dabaszinātnes un tehnoloģijas.  

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības nodaļa, veicot koordinatora funkcijas, 

plāno piedāvāt jaunas apmācību programmas arī elektronikas un 

elektrotehnikas jomā, to realizējot sadarbībā ar Ventspils Augstskolas  

„Inženierzinātņu Institūtu – VSRC” un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka  

Biznesa Inkubatoru. Rezultātā jaunajos prasmju centros, kas aprīkotas ar 

modernām mācību tehnoloģijām ( auditorijām, laboratorijām ) tiks piedāvāta 

tālākizglītība, kvalifikācijas pilnveidošana un pārkvalifikācija noteiktās darba 

tirgū pieprasītās specialitātēs. 

 Sadarbības projekti - pieredzes apmaiņas braucieni, uzņēmēju 

starptautiskie forumi (kontaktu uzturēšana ar iedzīvotājiem, iesaistot kā 

references grupas pētnieciskos projektos viedokļa noskaidrošanai). 

 Sadarbībā ar Turku ekonomikas augstskolu (Somija)  realizēts projekts 

ENTLEARN - pētījums par uzņēmējdarbības apmācības programmām. 

Sadarbībā ar SIA “ Comperio” , kas nodarbojas ar konsultāciju sniegšanu 

biznesa attīstības jautājumos, Ventspils Augstskolas mūžizglītības centrs  



  19 

organizēja  apmācību programmu (ALTUM)  Ventspils iedzīvotājiem 120 

akadēmisko stundu apjomā “ Apmācības , konsultācijas un finansiālais 

atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”. 

  Sadarbībā ar nodibinājumu “ Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks” 2007. 

un 2008. gadā tika realizēta apmācību programma “Uzņēmējs 5 dienās !”. 

 Sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domi un nodibinājumu “ Ventspils Augsto 

tehnoloģiju parks” Biznesa Inkubatoru Ventspils pilsētas Ventspils pilsētas 

iedzīvotājiem - bezdarbniekiem tika īstenots projekts “Attīstības 

programma biznesa uzsācējiem”.  Ir bijusi aktīva līdzdalība Mūžizglītības 

stratēģijas izstrādes projektā IZM Nacionālās programmas ietvaros un 

Kurzemes reģiona Mūžizglītības attīstības rīcības plāna izstrādē (2007.-

2013.).  Dalība Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.- 2013. gadam 

ekspertu darba grupas “ Izglītots un radošs cilvēks” darbā, lai sagatavotu 

priekšlikumus efektīvai mūžizglītības sistēmas izveidei. 2011.gadā realizēts 

nozīmīgs ES projekts” Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes 

paaugstināšana” – ( Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

peogramma). Sadarbības partneri: Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācija, Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāle, Klaipēdas 

Universitāte, Kauņas reģionālais inovāciju centrs, Kauņas Tehnoloģiju 

Universitāte. Projekta mērķis: radīt pamatu Augstākās uzņēmējdarbības 

skolas izveidei Ventspilī, izveidot Inženierapmācibas centru Ventspils 

Augstskolā ar specializāciju elektronikā un aparātbūvē, izstrādāt jaunus 

uzņēmējdarbības un pēc-diploma inženierapmācības kursu programmas. 

Projekta ietvaros tika aprīkota Multimediju  auditorija ar modernām 

tehnoloģijām, lai organizētu iedzīvotājiem kvalitatīvākus un interesantākus 

kursus uzņēmējdarbībā, kultūrizglītībā, valodu apguvē, datorprasmju 

apguvē saistībā ar multimediju tehnoloģiju iespējām, komunikāciju 

prasmēs, medicīnas apmācībā, pedagogu apmācībā saistībā ar multimediju 

tehnoloģiju iespējām, ainavu un interjerdizainā. Realizējot projektu, 

aprīkota datorauditorija un  inženierprasmju apmācības laboratorija  ar 
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iekārtām un programmatūru. Iekārtots Mūžizglītības  centrs. Izstrādātas 

rekomendācijas Nacionālajai mūžizglītības politkai par dzīves laikā iegūto 

zināšanu un prasmju atzīšanu, novērtēšanu un akreditēšanu un par 

mūžizglītības programmu iekļaušanu LR izglītības sistēmas kredītpunktu 

sistēmā un  mūžizglītības ceļā iegūto kopmetenču izvērtēšanas 

mehānismu. 
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Ar katru gadu būtiski palielinās Tālākizglītības programmās studējošo skaits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozējams ievērojams mūžizglītības programmu pieprasījuma pieaugums tieši 

no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kuriem svarīgi izturēt konkurenci darba 

tirgū.  
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  Ventspils Augstskolas  nozīmīgākie sadarbības partneri Mūžizglītības attīstības 

jautājumos ir : Kurzemes plānošanas reģiona administrācija,  Turku Universitāte 

(Somija), Agderas Universitāte ( Norvēģija ),Tartu Universitāte (Igaunja), 

Klaipēdas Universitāte (Lietuva ),Kauņas tehnoloģiju Universitāte (Lietuva ) un 

LIKTA, Rīgas Ekonomikas Augstskola. 

2013. gadā Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs sadarbībā ar LIKTA un SIA 

”Baltijas Datoru akadēmija” piedāvā Kurzemes reģiona mazajiem un mikro 

uzņēmumiem izmantot unikālu iespēju - izglītot savus darbiniekus IT jomā, 

izmantojot ES finansējumu. Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs sadarbībā 

ar Rīgas Ekonomikas augstskolu piedāvājusi mācību programmu „Seniori – labu 

padomu devēji”  kā arī piedāvāts aizraujošs apmācību cikls vidusskolēniem – „No 

skolēna par uzņēmēju”. Interesants piedāvājums skolu ekonomikas priekšmeta 

skolotājiem – bezmaksas kursi „Inovatīvas metodes uzņēmējdarbības 

pasniegšanā”. 
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Ventspils bibliotēka. 
 
Ventspils pašvaldības iestāde Ventspils bibliotēka organizē izglītojošus, 

informējošus un kultūras pasākumus visa vecuma iedzīvotājiem. 

Īpašu popularitāti ieguvuši projekti:  

  „Rakstītājs -  Lasītājs” Sadarbībā ar Ventspils starptautisko rakstnieku 

un tulkotāju māju , risinātas sarunas par latviešu jaunāko literatūru, 

lasītāju tikšanās ar literātiem 

 „Kurzemes atmiņa” – organizētas kultūrvēsturiskas lekcijas par 

Kurzemes vēsturi un izcilām personībām 

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

ārvalstu ievērojamiem komponistiem un izpildītājmāksliniekiem. 

 Ventspils bibliotēkas Reģionālais mācību centrs, kas nodrošināts ar 

nepieciešamo datortehniku, organizē bezmaksas apmācības un 

konsultācijas e- prasmēs visa vecuma iedzīvotājiem 

 Vairākus gadus Ventspils bibliotēkā tiek īstenots projekts „Modini vārdu 

radošā sezona” projekta gaitā dažāda vecuma literāti – 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 radošajā studijā var apmeklēt jebkurš 

interesents. 

 

Interesantus izglītojošus pasākumus bezmaksas piedāvā jaunā Pārventas 

bibliotēka: 

 Cikls „Mūzika un sarunas” – tiek iepazīti izcilākie pasaules izpildītāji 

mākslinieki un orķestri. Katra saruna veltīta kādam komponistam u arī 

attiecīgā skaņdarba interpretam. Piemēram: - G.Mālers un Lucernas 

festivāla orķestris; Rihards Štrauss un Eiropas Savienības orķestris; P. 

Čaikovskis, Berlīnes Filharmonijas simfoniskais orķestris un Klaudio 

Abado: Simona Bolivāra Jauniešu simfoniskais orķestris. Atsevišķu 
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pasākumi veltīti izcilajiem latviešu diriģentiem Marisam Jansonam un 

Andrim Nelsonam. 

 
Ventspils Mūzikas vidusskola 
 
Ventspils Mūzikas vidusskola piedāvā vairākas interešu izglītības maksas 

programmas 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, sitaminstrumenti ( marimba, ksilofons)spēli, klavierspēli, akordeona spēli 

vijoļspēli, čella spēli, kokles spēli kā arī kompozīciju, mūzikas tehnoloģijas, 

dīdžeju prasmes, lietišķo mākslu, zīmēšanu, gleznošanu un keramiku. Šo 

iespēju izmanto 50 intersentu. 
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Ventspils pilsētas Domes organizētās apmācības 

iedzīvotājiem 

 

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 

• Kurzemes rūpnieciskā dizaina izstāde «Elementi 2013» (īstenots 

sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku) 

 

 

 

 



  27 

Ieteikumi citām pašvaldībām pieaugušo 

izglītības pilnveidei :  

 Aktīvi un  mērķtiecīgi  sadarboties ar augstākās un profesionālās 

izglītības iestādēm savā pašvaldībā, izmantojot intelektuālo potenciālu   

un kompetences  uzņēmējdarbības  un inovācijas attīstībā 

 Pašvaldības iestādēs  un kapitālsabiedrībās organizēt profesionālās 

pilnveides apmācības 

 Pašvaldībai organizēt izglītojošus seminārus, forumus, apmācības, lai 

izglītotu iedzīvotājus saistībā ar pašvaldības, reģiona un valsts attīstības 

virzieniem 

 Darba devēju motivēšana savu darbinieku un speciālistu izglītošanai 

 Reģionālajā un nacionālajā līmenī veicināt kvalitatīvu tālākizglītības un 

mūžizglītības procesu attīstību, kas ir pamats ikviena iedzīvotāja  

profesionālajai izaugsmei un labklājībai. 

 Vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības politikas jomā, līdz ar to arī 

mūžizglītības politikas īstenošanā ir Izglītības un zinātnes ministrija.  

 


