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LĒMUMS 

Ventspilī  

 

2022.gada 17.februārī  Nr.24 

(protokols Nr.4; 19.§) 

 

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2019.gada 

8.novembra lēmumā Nr.107 “Par aizņēmumu projekta 

“Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, 

Ventspilī” realizācijai” 

 

  

Nolūkā nodrošināt kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu, investīciju ilgtspēju 

un jaunu pakalpojumu attīstību, t.sk. bērnu un pieaugušo izglītību informāciju tehnoloģijās, 

dabaszinātnēs un inženierzinātņu jomā, tādējādi attīstot mūsdienās nepieciešamās prasmes un, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4. un 10.punktā noteiktajām 

pašvaldības funkcijām - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāju 

izglītību un sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā, rūpēties par 

bezdarba samazināšanu, Tūrisma likuma 8.panta 2.punktā noteiktajām pašvaldības funkcijām 

tūrisma jomā, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 27.oktobra noteikumos Nr.635 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, 

aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus" projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma 

attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros noteikto, pamatojoties uz 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, Ventspils 

pilsētas dome 2019.gada 8.novembrī pieņēma lēmumu Nr.107 “Par aizņēmumu projekta 

“Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” realizācijai” (turpmāk – Lēmums), kā 

arī veicot grozījumus pieņemtajā Lēmumā ar Ventspils pilsētas domes 2021.gada 25.marta 

lēmumu Nr. 55 “Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2019.gada 8.oktobrī lēmumā Nr.107 

“Par aizņēmumu projekta “Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” 

realizācijai””. 

Saskaņā ar 2019.gada 13.septembrī starp Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā 

pārvalde” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto vienošanos Nr.5.5.1.0./19/I/002 par 

projekta “Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” realizāciju, kā arī ņemot vērā, 

ka norit aktīvs darbs projekta veiksmīgai īstenošanai, nepieciešams lemt par grozījumiem 

Lēmumā. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 

10.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī ņemot vērā Ekonomikas un 

budžeta komisijas 2022.gada 08.februāra sēdes ieteikumu un Finanšu komitejas 2022.gada 

10.februāra sēdes atzinumu, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome  

n ol em j :  

Izdarīt šādus grozījumus Ventspils pilsētas domes 2019.gada 8.novembra lēmumā Nr.107 “Par 

aizņēmumu projekta “Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” realizācijai” 

(turpmāk – Lēmums): 

Izteikt Lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

mailto:dome@ventspils.lv


“1. Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu 4 220 725 EUR (četri miljoni divi simti 

divdesmit tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci eiro) apmērā, t.sk. 2021.gadā 3 761 477 EUR 

un 2022.gadā 459 248 EUR ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz laiku līdz 20 gadiem 

projekta “Zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2, Ventspilī” realizācijai, ar atlikto 

pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.” 

 

 

 

Sēdes vadītājs, 

Domes priekšsēdētājs J.Vītoliņš 

 

 
Sagatavotājs: 

I.Rītele 

636 01150 

inese.ritele@ventspils.lv  

mailto:inese.ritele@ventspils.lv

