
 

 

 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv, www.ventspils.lv 

 

LĒMUMS 

 
2022. gada 30.augustā Ventspilī Nr.153 

(protokols Nr.16; 4.§) 

 
Par dalību projektā “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas  

un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un 

pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” 

 

Lai veicinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības pārvaldes procesu efektivitātes uzlabošanai, turpinātu valsts koplietošanas IKT risinājumu 

attīstību, palielinātu to savstarpējo saskaņotību, tajā skaitā, paplašinātu Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības uzturēto Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības 

sistēmu un paplašinātu Ventspils iedzīvotāju iespējas un ieinteresētību efektīvi izmantot publiskās 

pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6. punktu, Pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”, kā arī ņemot vērā Pašvaldības Ekonomikas un 

budžeta komisijas 2022.gada 18.augusta ieteikumu un pašvaldības Finanšu komitejas 2022.gada 

25.augusta atzinumu, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj:  

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzdalību tās 

realizētā projekta “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana 

komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” (turpmāk – 

Projekts) īstenošanā. 

2. Uzdot Pašvaldības iestādei “Ventspils domes administrācija” realizēt Projektu 2022. – 2023. gadā 

par kopējo summu ne vairāk kā 202 379 EUR (100% valsts budžeta finansējums). 

3. Pašvaldības iestādei “Ventspils domes administrācija” paredzēt 2022. un 2023.gadā valsts 

finansējumu projekta izdevumu segšanai un pašvaldības priekšfinansējuma atgriešanai. 

4. Pašvaldības iestādei “Ventspils domes administrācija” veikt atbilstošus grozījumus Pašvaldības 

iestādes “Ventspils domes administrācija” 2022.gada budžetā. 

5. Pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas 

izmaiņas Pašvaldības 2022.gada budžeta kopsavilkumā. 

6. Noteikt, ka izmaiņas Projekta finansējuma sadalījumā veicamas ar Pašvaldības izpilddirektora 

rīkojumu pēc izskatīšanas Pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā un Finanšu komitejā. 

7. Pilnvarot Pašvaldības izpilddirektoru parakstīt visu ar Projektu saistīto dokumentāciju. 

 

Domes priekšsēdētājs 

 

J. Vītoliņš 

 

E.Spalāns, 29456753 

egons.spalans@ventspils.lv  
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