
 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

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

 

LĒMUMS 

 

2022.gada 10.martā Ventspilī Nr.34 

  (protokols Nr.6; 8.§) 

Par projekta “Teritorijas labiekārtojuma pārbūve 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”” īstenošanu 

 

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmētu 

administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 

8.februāra noteikumu Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām 

pašvaldībām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.112) 4.punktu, pašvaldības var iesniegt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projektu pieteikumu 30 dienu laikā pēc MK 

noteikumu Nr.112 stāšanās spēkā, t.i. līdz 2022.gada  21.martam (ieskaitot). 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” (turpmāk – 

Izglītības pārvalde) projekta “Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”” (turpmāk – Projekts) mērķis ir uzlabot mācību un darba 

vidi, kā arī sniegtā pakalpojuma kvalitāti un pieejamību Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk 

– Pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” (P.Stradiņa ielā 10, Ventspilī) 

izglītojamiem un personālam, Projektā atjaunojot ārējos inženiertīklus (lietus ūdens novadīšanas un 

drenāžas sistēmas, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklus, apgaismojuma elektrotīklu), veicot 

jaunu ceļu būvēšanu, pazemē iedziļināta atkritumu konteinera izbūvi, teritorijas labiekārtošanas 

darbus, labiekārtojuma elementu (soliņu, atkritumu urnu un veloturētāju), kas ir funkcionāli saistīti 

ar izbūvējamo segumu, uzstādīšanu, rotaļu nojumju izbūvi, saimniecības ēku atjaunošanu, rotaļu 

laukumu izbūvi un rotaļu iekārtu uzstādīšanu. Projektā plānotie pasākumi atbilst MK noteikumu 

Nr.112  4.1.1.apakšpunktā norādītajam mērķim un valsts budžeta finansējuma piešķiršanas 

nosacījumiem. Projekta ietvaros tiks attīstīta Pašvaldības sniegto pakalpojumu infrastruktūra – 

uzlabota pakalpojuma kvalitāte un saņemšanas iespējas Ventspils pilsētas un Ventspils novada 

iedzīvotājiem, vienlaikus stimulējot ekonomiku valstī – nodarbinot uzņēmējus, kas tiks piesaistīti 

Projekta realizācijai. 

Projekts atbilst Ventspils pilsētas attīstības programmā 2021. – 2027.gadam paredzētajam 

rīcības virziena P-2 “Mūsdienīga un pietiekama pirmsskolas, vispārējā izglītība un interešu izglītība” 

uzdevumam P-2-1 “Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana, iestāžu materiāltehniskās  

bāzes nostiprināšana, mācību procesa nodrošināšana ar kvalitatīvas izglītības īstenošanai 

nepieiešamajiem mācību līdzekļiem un aprīkojumu”.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un sakaņā ar 2021.gada 23.decembra Pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.14 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”, Ventspils pilsētas attīstības 

programmu 2021. - 2027.gadam, kas apstiprināta ar Pašvaldības domes 2022.gada 17.februāra 

lēmumu Nr.25 (protokols Nr.4; 21.§), kā arī ņemot vērā Pašvaldības Ekonomikas un budžeta 

komisijas 01.03.2022. un Izglītības komisijas 02.03.2022. ieteikumu, Finanšu komitejas 03.03.2022. 

atzinumu, 



Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atbalstīt Projekta iesnieguma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 

valsts līdzfinansējuma saņemšanai augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem. 

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

Izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības pārvalde) realizēt Projektu 2022./2023.gadā par kopējo 

summu ne vairāk kā 545 900 EUR, t.sk. : 

2.1. Valsts budžeta finansējums 85% no Projekta attiecināmajām izmaksām – 442 510 EUR; 

2.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 15% no Projekta attiecināmajām 

izmaksām – 78 090 EUR; 

2.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums neattiecināmajām izmaksām – 

25 300 EUR. 

3. Projekta atbalsta gadījumā Izglītības pārvaldei: 

3.1. iedalīt 2022.gada budžetā līdzekļus 67 204 EUR no Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

2022.gada pamatbudžetā pašvaldības asignējumos plānotā ieņēmuma pārsvara pār 

izdevumiem Projekta līdzfinansējumam un neattiecināmajām izmaksām; 

3.2. paredzēt 2022.gada budžetā valsts finansējumu 287 632 EUR apmērā; 

4. Projekta atbalsta gadījumā Izglītības pārvaldei 2023.gada budžetā paredzēt līdzekļus Projekta 

finansējumam. 

5. Pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju parakstīt visu ar Projekta iesnieguma iesniegšanu un 

Projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju. 

6. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils Komunālā pārvalde” Projekta 

ietvaros veikt ar būvniecību saistītās pasūtītāja funkcijas. 

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

Ventpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu pēc jautājuma izskatīšanas Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā vai Finanšu komitejā. 

8. Projekta atbalsta gadījumā Izglītības pārvaldei veikt grozījumus Izglītības pārvaldes 2022.gada 

budžetā. 

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

izmaiņas Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta kopsavilkumā. 

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

11. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils pilsētas domes 2021.gada 13.maija lēmumu Nr.94 (protokols 

Nr.7; 18.§) “Par projekta “Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 

“Margrietiņa” un “Rūķītis” teritoriju labiekārtojuma pārbūve” īstenošanu”. 

 

Sēdes vadītājs, 

Domes priekšsēdētājs          J.Vītoliņš 

 

Ineta Tamane, 636 01222 

ineta.tamane@ventspils.lv 
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