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Ventspils pilsētas attīstības mērķi
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PILSĒTVIDE EKONOMIKA

SABIEDRĪBA
Izglītota,
radoša, aktīva,
veselīga,
ģimeniska un
pārtikusi
sabiedrība

Ērta, droša, pievilcīga
un vidi saudzējoša
dzīves un darba telpa

Augoša daudznozaru
sabalansēta pilsētas

ekonomika ar attīstītu
brīvostu

Prioritārie virzieni:

Osta un transports  
Apstrādes rūpniecība

IKT nozare
Tūrisms un kurortoloģija
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Komersants

KOMERCBANKAS

Biznesa
atbalsta

ekosistēma
Ventspilī

BIZNESA 
INKUBATORS



Pašvaldības īstenotās atbalsta aktivitātes

• Pilsētas mārketinga aktivitātes

• Uzņēmējdarbības 
veicināšanas komisija

• 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

• Starptautiskas inovāciju 
iniciatīvas
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Ražošanas ēku būvniecība
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Līdz šim uzbūvētas 8 jaunas
ražošanas ēkas

Izstrādes stadijā:
Nr.6 Ventspils Augsto

tehnoloģiju parkā

Kopējās izmaksas 5,3 milj. EUR

Nr.7 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Kopējās izmaksas 3,3 milj. EUR

Ganību ielā 103, Ventspilī
Kopējās izmaksas
3,3 milj. EUR



Degradēto teritoriju atjaunošana jaunu
darba vietu radīšanai IKT nozarē
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Pils iela 45/47, Ventspils
• Indikatīvās kopējās izmaksas EUR 2,8 milj.

• Biroja telpas

• 37 jaunas darba vietas

• Projekta noslēgums 2020. gada vasarā



Jaunas darba vietas Daudzfunkcionālajā
zinātnes un inovāciju centrā
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• Labākā Eiropas, Āzijas un  ASV 
zinātnes centru prakse

• Inovāciju centrā – vairāk
nekā 100 jaunu darba vietu
IKT nozares komersantiem

• Indikatīvā atklāšana –
2021. gadā



Ventspils – starta vieta biznesam IKT 
nozarē
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• Biznesa atbalsta centrs
• Bezmaksas koprades (co-working) biroja

telpas pašā pilsētas centrā

• Individuālās biroja telpas ar 100%
pašvaldības līdzfinansējumu telpu nomai
IKT uzņēmējiem un 50% - citas
nozares uzņēmējiem

• LIAA Ventspils biznesa inkubators

• Jaunums 2018. gadā – Ventspils pilsētas domes stipendijas
STEM zinātņu studentiem Ventspils Augstskolā



Ventspils – starta vieta biznesam
IKT nozarē (II)
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IKT pilotprojekti

• Izstrāde, testēšana, ieviešana Ventspilī
• Atbalsta summa – EUR 2000 līdz EUR 15 000
• 2017./2018. gadā atbalstīti 10 projekti par 

167,5 tk. EUR, tai skaitā:
• SIA «Aspired» interaktīvas grīdas spēles

programmēšanas apguvei
• SIA «Ģeodati» ģeotelpisko datu publicēšanas 

platforma «DroneMAP4»
• SIA «VN UNIVERSE» gāzu monitoringa  

iekārtas Ventspils pilsētā un brīvostā
• SIA «PlayGineering Systems» projekts

«Superserver» – serveris testu veikšanai  
Olimpiskajā centrā «Ventspils»



Uzņēmumu gada balva

• Jauna Ventspils pilsētas pašvaldības un Ventspils biznesa atbalsta un finanšu institūciju 
iniciatīva

• Mērķis – godināt komersantus, kuri snieguši lielāko ieguldījumu pilsētas 
ekonomikas un sabiedrības attīstībā

• Balvas sešās nominācijās:
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GADA DARBA DEVĒJS

GADA ATBALSTĪTĀJS GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS

GADA MAZAIS UZŅĒMUMS

IZCILĪBA IKT JOMĀ

GADA IZAUGSME



Inovatīvi risinājumi darbaspēka
jautājumu risināšanai

11

Projekts «Eiropas nākamās paaudzes
mazās pilsētas» Eiropas Savienības
iniciatīvā «Pilsētu inovatīvās darbības»  
(2018-2021) sadarbībā ar Valmieras
pilsētu

Kopējā atbalsta summa Ventspilij –
>3 milj. EUR

Darbavietu radīšana

Talantu piesaiste

Radošās koprades telpas
(Makerspace)

IKT pilotprojektu popularizēšana

Nākotnes karjeras
birojs

Izglītības tehnoloģijas
(EdTech)

Pārkvalifikācija
darbam

IKT 
nozarē



Jaunas studiju programmas –
«Jaunuzņēmumu vadība»

o Studiju programmas princips mācīšanās darot

o Komandu darbs: 1 komanda = 1 uzņēmums = 15 jaunie uzņēmēji (studenti)

o Mentors vada komandu

o Studijas ietver: 

• Klientu apmeklēšana (reāli esoši uzņēmumi) un darbs ar viņu uzdevumiem (projekti) 

• Diskusiju nodarbības vada mentors

• Individuāls studiju darbs un patstāvīgo darbu izstrāde (esejas)
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Ekosistēma un tās potenciāls

o Uzņēmēju iesaiste izglītības procesā 

o Saikne «uzņēmējs – augstskola – students» (KINGs projekts)

o Potenciāls:

• Jaunu uzņēmumu dibināšana

• Ārvalstu investoru piesaiste

• VeA Mūžizglītības centra potenciāls

Galvenais šķērslis ekosistēmas izmantošanai pilnā apjomā ir nepietiekamais 

cilvēkresursu potenciāls.
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Atziņas par sadarbību ar nozari

• Studentiem pievilcīgas un darba tirgum atbilstošas studiju programmas

• Lietišķi uzņēmējiem un tautsaimniecībai vajadzīgi pētījumi 

• Aktīvi līdzdarboties profesionālajās organizācijās – LTRK, LIKTA, 
LETERA

• Kompleksas mārketinga un PR aktivitātes
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Paldies!
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