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LĒMUMS 

 

Ventspilī 
 

2022.gada 19.maijā     Nr.75 

 (protokols Nr.10; 4.§) 

Par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas Siguldas ielā 14, Ventspilī īpašniekiem 

pagalma labiekārtojuma atjaunošanai 

 

Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības 

autonomo funkciju, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, un 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu, 

lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves līmeni un apkārtējo dzīves telpu, nodrošinot labiekārtojumu Ventspils 

pilsētas teritorijā, nepieciešams labiekārtot daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītos 

zemesgabalus.  

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par 

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai”, pašvaldība var piešķirt 

līdzfinansējumu noteikumos noteiktajā apmērā ietvju, brauktuvju, stāvlaukumu, apgaismojuma un 

cita labiekārtojuma remontam, pārbūvei, atjaunošanai vai jaunbūvei, būvprojekta, kā arī 

būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanas darbu izmaksām.  
Nolūkā nodrošināt pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu - kvalitatīvu izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 

panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu, saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija 

saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 

piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala 

labiekārtošanai”, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 23.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 „Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” un Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 27.decembra rīkojumu Nr.1-29/190 “Par Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Komunālās pārvalde” 2022.gada budžeta 

apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 14, Ventspilī 

pārvaldnieces Marinas Djakovas (Reģ.Nr.08045911673) 2022.gada 11.aprīļa iesniegumu, Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības un vides komisijas 2022.gada 28.aprīļa ieteikumu un 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Finanšu komitejas 2022.gada 13.maija atzinumu,  

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt pašvaldības finansējumu EUR 10`120,86  apmērā no Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

iestādes „Ventspils Komunālā pārvalde” 2022.gada pamatbudžeta asignējumos 

līdzfinansējumam dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanai paredzētajiem līdzekļiem, 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 14, Ventspilī īpašniekiem, kuru vārdā rīkojas 

pārvaldniece Marina Djakova, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 14, Ventspilī 

teritorijas labiekārtojuma pārbūves darbu veikšanai.   



2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Ventspils Komunālā pārvalde” nodrošināt 

atbilstošas izmaiņas Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Komunālā pārvalde” 

2022.gada pamatbudžeta ieņēmumu – izdevumu tāmē. 

3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Finanšu nodaļai 

nodrošināt atbilstošas izmaiņas Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta 

kopsavilkumā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš 
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