
 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

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

 

LĒMUMS 

 
2022. gada 10.martā Ventspilī Nr.32 

(protokols Nr.6; 6.§ ) 

Par projekta “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana Ventspilī” īstenošanu 

Lai uzlabotu izglītības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, ieviešot jaunas, praktiskā ievirzē un 

kompetencēs bāzētas mācību metodes dabaszinātņu un digitālo prasmju jomā, kā arī veicinātu zināšanu 

attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM un informācijas tehnoloģiju jomā, tiek plānots Ventspils 

Zinātnes un inovāciju centrā izveidot prototipēšanas laboratoriju, kā arī iegādāties aprīkojumu 

multifunkcionālajai konferenču zālei un apmācību telpām. 

Projekta mērķis atbilst “Ventspils pilsētas attīstības programmā 2021. – 2027. gadam” (Attīstības 

programma) noteiktajam rīcības virzienam P-2: “Mūsdienīga un pietiekama pirmsskolas, vispārējā un 

interešu izglītība”, uzdevumam P-2-6: “Attīstīt mūsdienīgi aprīkotu, augstu izglītības kvalitāti 

nodrošinošu interešu izglītības tīklu” un pasākumam P-2-6-1: “Interešu izglītības iestāžu infrastruktūras 

un materiāltehniskās bāzes attīstīšana”, kā arī projekts ir ietverts Ventspils pilsētas attīstības 

programmas 2021. – 2027. gadam investīciju plānā ar Nr. 79.1 “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošana Ventspilī”. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4., 5. un 10. punktu, 2022. gada 

17. februāra Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr. 25 “Par Ventspils pilsētas attīstības 

programmas 2021. – 2027. gadam apstiprināšanu”, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora 2021. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 1-29/189 

“Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” 2022. gada budžeta 

apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā Ekonomikas un budžeta komisijas 01.03.2022. ieteikumu un Finanšu 

komitejas 03.03.2022. atzinumu, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj:  

1. Atbalstīt projekta “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Ventspilī” 

(turpmāk – Projekts) pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

valsts līdzfinansējuma saņemšanai augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas 

nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi 

teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu. 

2. Projekta atbalsta gadījumā uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils 

Digitālais centrs” (turpmāk – Digitālais centrs) Projektu realizēt 2022. gadā par kopējo summu 

ne vairāk kā EUR 317 195, t.sk.: 

2.1. Valsts budžeta finansējums 85% no Projekta attiecināmajām izmaksām – EUR 250 000; 

2.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 15% no Projekta attiecināmajām 

izmaksām – EUR 44 118; 



2.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums neattiecināmajām izmaksām – 

EUR 23 077. 

3. Projekta atbalsta gadījumā Digitālajam centram: 

3.1. iedalīt 2022.gada budžetā līdzekļus EUR 67 195 no Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

2022. gada pamatbudžetā pašvaldības asignējumos plānotā ieņēmuma pārsvara pār 

izdevumiem, t.sk. EUR 48 118 Projekta līdzfinansējumam un EUR 23 077 

neattiecināmajām izmaksām; 

3.2. paredzēt 2022. gada budžetā valsts finansējumu EUR 250 000 apmērā.  

4. Pilnvarot Digitālā centra direktoru parakstīt visu ar Projekta iesnieguma iesniegšanu un Projekta 

ieviešanu saistīto dokumentāciju. 

5. Noteikt, ka izmaiņas Projekta finansējuma sadalījumā apstiprinātā budžeta ietvaros veicamas ar 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu pēc jautājuma izskatīšanas 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Ekonomikas un budžeta komisijā vai Finanšu 

komitejā. 

6. Digitālajam centram veikt grozījumus Digitālā centra 2022. gada budžetā. 

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

nodrošināt atbilstošas izmaiņas Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžeta 

kopsavilkumā. 

8. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.  

9. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils pilsētas domes 2021. gada 13. maija lēmumu Nr. 95 

(protokols Nr.7;19.§) “Par projektu “Izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana 

Ventspilī””. 

 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētājs 

 

J. Vītoliņš 

 

E.Kroņkalne, 63607607 

elina.kronkalne@ventspils.lv 
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