
 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

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

 

LĒMUMS 

 

2022.gada 10.martā Ventspilī Nr.36 

  (protokols Nr.6; 10.§) 

 

 

Par projekta “Ražošanas ēkas un publiska auto 

stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā 

zonā Ventspilī” īstenošanu 

 

Nolūkā nodrošināt videi draudzīgu, vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu 

darba vietu radīšanu, atjaunojot degradēto teritoriju Ganību ielas industriālajā zonā, paredzēta 

ražošanas ēkas Ganību ielā 99, Ventspilī būvniecība un publiska auto stāvlaukuma izbūve Krustkalna 

ielā 6, Ventspilī.  

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā un 10. punktā 

noteiktajām  pašvaldības autonomajām funkcijām - gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 

bezdarba samazināšanu, Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 

13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 

13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas 

noteikumi” noteikto, kā arī ievērojot Ventspils pilsētas attīstības programmā 2021.-2027. gadam 

noteiktās prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un veicamos pasākumus, Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2022. gada 01. marta ieteikumu un Finanšu komitejas 

2022. gada 03. marta atzinumu,  

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj :  

 

1. Atbalstīt projekta “Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas 

industriālajā zonā Ventspilī” (turpmāk – Projekts) iesnieguma iesniegšanu Centrālās finanšu un 

līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) kā sadarbības iestādes izsludinātajā Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides 

un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 

veicināšanai pašvaldībās” ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi degradēto 

teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās”. 

2. Projekta atbalsta gadījumā uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils osta” to 

īstenot 2022. – 2023. gadā (līdz 2023. gada 31. decembrim) par kopējo summu ne vairāk kā 

4 301 136 EUR, t.sk.: 
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2.1. Projekta attiecināmās izmaksas ne vairāk kā 3 511 914 EUR, t.sk.: 

2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 68,69 % no attiecināmajām izmaksām 

– 2 412 445 EUR; 

2.1.2. Valsts budžeta dotācija 3,03 % apmērā no attiecināmajām izmaksām – 106 431 EUR; 

2.1.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 28,28 % apmērā no 

attiecināmajām izmaksām – 993 038 EUR; 

2.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai – ne vairāk 

kā 789 222 EUR. t.sk. atgūstamais PVN 671 775 EUR. 

3. Projekta atbalsta gadījumā Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils osta” paredzēt 

2022. un 2023. gada budžetā līdzekļus Projekta līdzfinansējuma, priekšfinansējuma un 

neattiecināmo izmaksu nodrošināšanai, nepārsniedzot Projekta kopējo summu. 

4. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils osta” vadītājam parakstīt visu ar 

Projekta iesnieguma iesniegšanu un Projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju. 

5. Finanšu nodaļai Projekta atbalsta gadījumā organizēt kredītlīdzekļu piesaisti Projekta 

līdzfinansējuma, priekšfinansējuma un neattiecināmo izmaksu segšanai. 

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 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu pēc jautājuma izskatīšanas 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā vai Finanšu komitejā. 

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

 

 

Sēdes vadītājs, 

Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš 

 
 
I.Sarmulis 

63624323  

imants.sarmulis@ventspils.lv  
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