
 

 

 

 

 

 

 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, 

Partija "VIENOTĪBA", Latvijas Reģionu Apvienība 

priekšvēlēšanu programma 

Ventspils pilsētai 

 

Atjaunosim ticību rītdienai: 

 

Ventspils piedzīvo redzamu saimniecisku lejupslīdi, kas mazina pilsētas 

iedzīvotāju labklājību un ticību rītdienai. Veicot pārmaiņas mēs varam panākt 

pilsētas uzplaukumu! 

 

Pēc 25 gadu stagnācijas Ventspilī radīsim brīvu tirgus ekonomiku. Tas stimulēs 

uzņēmējus veikt mērķtiecīgu saimniecisko darbību un radīt jaunas darba vietas. 

 

Atjaunosim Ventspils tranzīta lielpilsētas statusu un reputāciju. Sabalansēsim 

iedzīvotāju un ostas uzņēmēju intereses. 

 

Veiksim profesionālu auditu par pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību 

budžeta līdzekļu izmantošanu, atklāti informējot sabiedrību par to 

saimnieciskumu. Pašvaldībā nodrošināsim labas pārvaldības principu ievērošanu. 

 

Darba vietu un uzņēmējdarbības attīstība: 

 

Veicināsim mazo un vidējo uzņēmējdarbību. Novērsīsim administratīvos 

šķēršļus jaunu uzņēmumu izveidošanai un darbībai. 

 

Pārtrauksim pašvaldības negodīgu konkurenci uzņēmējdarbībā. 

Pašvaldībai pieejamos resursus ieguldīsim sabiedriski lietderīgos un ilgtspējīgos 

projektos. 

 

Izvērsīsim īpašu atbalsta programmu, lai jaunieši veiksmīgi iekļautos darba vidē 

vai uzsāktu uzņēmējdarbību. 

 

Ostas attīstība: 

Atgūsim Ventspils kā Baltijas vadošās ostas statusu. Uzlabosim ostas veiktspēju, 

lai tā spētu iekļauties Eiropas ostu konkurencē. 

 



 

Stimulēsim modernas ostas infrastruktūras attīstību. 

 

Nodrošināsim labvēlīgu vidi un vienlīdzīgu attieksmi investoriem, tādējādi 

paplašinot jaunu investīciju piesaisti. 

 

Izmantosim ostas potenciālu, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstības un pilsētas 

uzplaukumu. 

 

Sadarbībā ar uzņēmējiem, rūpēsimies par videi draudzīgāko tehnoloģiju 

izmantošanu ostā, piesārņojuma un ietekmes uz vidi mazināšanu. 

 

Sadarbībā ar Ventspils Augstskolu izveidosim starptautisku maģistra programmu 

Loģistikas un piegāžu ķēžu menedžmentā. 

 

Sociālie jautājumi: 

 

Ventspilī radīsim sociālās mājas, sociālos un grupu dzīvokļus arī sociāli 

mazaizsargātiem iedzīvotājiem, tostarp ģimenēm ar bērniem. 

 

Izveidosim sociālo pakalpojumu programmu ģimenēm ar bērniem, kuru vecāki 

strādā ārzemēs.  

 

Pilnveidosim sociālā atbalsta sistēmu tā, lai ģimenes spētu labklājīgi dzīvot 

Ventspilī. 

 

Radīsim atkarību profilakses centru, kas palīdzību sniegs arī bērniem un 

jauniešiem. Profilakses programmas tiks ieviestas arī skolās. 

 

Atvērsim psihosomatiskās veselības un atpūtas centru. 

 

Veicināsim sociālās uzņēmējdarbības attīstību, privāto partnerību sociālo 

jautājumu risināšanā. 

 

Pensionāriem, invalīdiem, represētām personām un daudzbērnu ģimenēm 

nodrošināsim bezmaksas pārvietošanos sabiedriskajā transportā. 

 

Dzīves kvalitāte un demogrāfija: 

 

Veidosim jaunajām ģimenēm labvēlīgu pilsētu. 

 

Rūpēsimies par ģimenēm pieejamu dzīvojamā fonda attīstību. 

 



Nodrošināsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 50% apmērā tiem 

iedzīvotājiem, kas deklarējuši dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā. 

 

Sadarbībā ar valsts policiju efektivizēsim pašvaldības policijas darbu. 

 

Veselības aizsardzība: 

 

Ventspils slimnīca no valsts saņem ievērojamus līdzekļus, taču pakalpojumu 

pieejamība bieži ir zemāka nekā citviet Latvijā. Veiksim pilnīgu slimnīcas 

finanšu un funkciju auditu. 

 

Ar labvēlīgu dzīves apstākļu nodrošināšanu rūpēsimies par augstas raudzes ārstu, 

speciālistu noturēšanu un piesaisti Ventspils ārstniecības iestādēm. 

 

Lai mazinātu ievērojamās rindas uz veselības pakalpojumiem, pensionāriem, 

invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm piedāvāsim no pašvaldības līdzekļiem daļēji 

segt dažādu, tostarp profilaktisku, pakalpojumu saņemšanu par maksu. 

 

Panāksim zobārsta pakalpojumus pieejamību arī brīvdienās. 

 

Izglītība, inovācijas: 

 

Nodrošināsim pilsētai nepieciešamo kvalificētu speciālistu sagatavošanu un 

pilsētas ekonomikas attīstībai nepieciešamu pētījumu veikšanu. 

 

Sakārtosim izglītības iestāžu infrastruktūru. 

 

Izvērtējot vispārizglītojošo skolu tīklu, iespēju robežās palielināsim Ventspils 

pedagogu atalgojumu. 

 

Paplašināsim izglītības iestāžu audzēkņu iespējas iesaistīties augstu sasniegumu 

sporta un kultūras aktivitātēs. 

 

Kultūra un sports: 

 

Bagātināsim Ventspils kultūras un sporta dzīvi. 

 

Nodrošināsim plašāku atbalstu Ventspils profesionālo un amatieru kultūras 

kolektīvu attīstībai, veicinot ventspilnieku iesaisti. 

 

Primāri nodrošināsim bērnu un jauniešu vienlīdzīgas iespējas izvēlēties viņu 

vēlmēm atbilstošu sporta veidu pašvaldībai piederošā infrastruktūrā. 

 



Sporta dzīvē iesaistītajiem bērniem un jauniešiem veidosim nepieciešamo 

fizioterapijas prevenciju. Izveidosim visiem sportistiem pieejamu rehabilitācijas 

dienestu. 


