
 

 

 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

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

 

LĒMUMS 
 

2022.gada 28.aprīlī Ventspilī Nr.64 

(protokols Nr.8; 1.§) 

 

Par grozījumu Ventspils pilsētas domes  

2019. gada 12. aprīļa lēmumā Nr. 34  

“Par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu  

īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”atbalstīšanu” 

 

Ventspils pilsētas dome 2018. gada 27. martā pieņēma lēmumu Nr. 49 (protokols Nr. 7; 3. §) “Par 

Kurzemes plānošanas reģiona izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam 

saskaņošanu”, ar kuru konceptuāli tika saskaņots Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 

plāns (turpmāk – KPR DI plāns), kurā ir ietverta infrastruktūras izveide ģimeniskai videi pietuvināta 

pakalpojuma nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Savukārt 2016. gada 29. aprīlī tika 

noslēgts Sadarbības līgums starp Ventspils pilsētas domi un Kurzemes plānošanas reģionu (turpmāk – 

KPR) par sadarbību projekta „Kurzeme visiem” īstenošanu (turpmāk – Sadarbības līgums). 

Ventspils pilsētas dome 2019. gada 12. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 34 (protokols Nr. 7; 10.§) “Par 

projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” atbalstīšanu”, ar 

kuru nolēma atbalstīt projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas 

pašvaldībā” (turpmāk – Projekts), par ko 2019. gada 3. septembrī ir noslēgta vienošanās par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/032 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 

(turpmāk – CFLA). 

KPR DI plāns tika izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 313 

„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma 

„Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”” regulējumu. Finansējuma piesaiste KPR DI plānā 

ietvertās infrastruktūras izveidei ir plānota Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils 

Sociālais dienests” īstenotā Projekta ietvaros, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 20. 

decembra noteikumiem Nr. 871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 

invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.  

Ventspils pilsētas dome 2021. gada 21. janvārī pieņēma lēmumu Nr.18 (protokols Nr.1; 10.§) 

“Par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojumu sniegšanas vietas adreses maiņu un pasūtītāja funkciju 

veicēja ar būvniecību saistītos jautājumos maiņu projektā Nr. 9.3.1.1/19/I/032 “Deinstitucionalizācijas 

pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, ar kuru tika mainīta ģimeniskai videi pietuvinātā 

pakalpojuma sniegšanas vieta uz adresi Skroderu ielā 13, Ventspilī, lai sniegtu ārpusģimenes aprūpē 

esošiem bērniem iespēju augt un dzīvot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos un mājoklī, 

kas līdzīgs ģimenes mājoklim, vienlaicīgi nodrošinot vidi, kur tuvumā atrodas gan valsts, gan 

pašvaldību iestādes, pirmsskolas un vispārējās izglītības, interešu izglītības iestādes, kultūras un sporta 

infrastruktūra.  

Tā kā ēka Skroderu ielā 13, Ventspilī, atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – 

Vecpilsētas teritorijā, kurā katras ēkas atjaunošana ir liels ieguvums pilsētai, vienlaikus tiek atjaunota 

vide pilsētai stratēģiski svarīgā vietā – Vecpilsētas teritorijā. Savukārt ar 2021. gada 30. jūnija Ventspils 

pilsētas domes lēmumu Nr.128 (protokols Nr.9; 24.§) “Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2021. 

gada 21. janvāra lēmumā Nr.18 “Par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojumu sniegšanas vietas 

adreses maiņu un pasūtītāja funkciju veicēja ar būvniecību saistītos jautājumos maiņu projektā Nr. 
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9.3.1.1/19/I/032 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” un par 

grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2018. gada 27. marta lēmumā Nr. 49 “Par Kurzemes plānošanas 

reģiona izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam saskaņošanu”” tika noteikts, ka 

ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vieta tiek veidota adresēs Skroderu ielā 13, 

Ventspilī, un Skroderu ielā 13A, Ventspilī, jo Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes tehniskajos 

noteikumos minēts ierobežojums, ka ir jāsaglabā ēkas Skroderu ielā 13, Ventspilī, oriģinālais apjoms un 

jumta forma, kas ēkā neļāva izveidot nepieciešamā pakalpojuma vietu skaitu un ir jāveic pārbūve 

infrastruktūras izveidei arī ēkā Skroderu ielā 13A, Ventspilī. Līdz ar iepriekšminēto domes lēmumu 

faktiski tika mainīts uzdevuma apjoms saistībā ar būvprojekta izstrādi ēkas pārbūvei Skroderu ielā 13, 

Ventspilī, tādējādi, tā izpildei nepieciešams ilgāks laika periods, nekā sākotnēji tika paredzēts. 

Vienlaikus, īstenojot Projektu, jāņem vērā “Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un 

telpām un publiskajai ārtelpai”, kas sagatavotas Eiropas Savienības fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu 

plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju” Kohēzijas fonda projekta 

“Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana 

Labklājības ministrijā (2015.–2018. gads)” (Nr.12.1.1.0/15/TP/003) un Latvijas valsts finansiālu 

atbalstu (turpmāk – Vadlīnijas). 2021. gada 23. decembrī tika saņemts nodibinājuma Invalīdu un viņa 

draugu apvienības “Apeirons” atzinums Nr. 2-4/104 “Par vides pieejamības nodrošināšanu” (turpmāk – 

Atzinums), kurā sniegti ieteikumi vides pieejamībai Skroderu ielā 13 un Skroderu ielā 13A, Ventspilī. 

Atzinuma slēdziens paredz, ka, ja tiek izpildīti atbilstoši nosacījumi, vides pieejamība ir nodrošināta. 

Arī Atzinumā un Vadlīnijās paredzēto prasību ieviešana ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma 

sniegšanai Projekta īstenošanas vietā - adresēs Skroderu ielā 13, Ventspilī, un Skroderu ielā 13A, 

Ventspilī - ievērojami pagarina Projekta īstenošanas termiņu, kā arī rada papildus izmaksas, kas 

sākotnēji netika paredzētas Projekta finansējumā. 

2022. gada 7. martā izstrādāts un saskaņots būvprojekts ēku Skroderu ielā 13, Ventspilī un 

Skroderu ielā 13A, Ventspilī pārbūvei. Savukārt saskaņā ar 2022. gada 13. janvārī  izsludinātā atklātā 

konkursa “Ēku pārbūve Skroderu ielā 13 un 13A, Ventspilī. I kārtas būvdarbi”, 2022. gada 15. martā par 

atbilstošu atzīts pretendenta piedāvājums par piedāvāto līgumcenu EUR 772 864.38 apmērā, kas 

ievērojami pārsniedz sākotnēji Projekta realizācijai paredzēto finanšu līdzekļu apmēru ēku pārbūvei. 

Covid-19 vīrusa pandēmijas izplatības dēļ būvniecības nozarē konstatējams staujš cenu 

pieaugums. Pēc  2022.gada 24.februāra Krievijas vispārējā militārā iebrukuma Ukrainā, Eiropas 

Savienība un citas valstis noteikušas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, kas arī ietekmē arī 

būvniecības nozari Latvijā.  

Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 

ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. 

pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un 

otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 52. punkts noteic, ka pasākuma ietvaros 

projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. 

decembrim. Līdz ar to, Projekts ir jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Kopsakarā ar visiem iepriekšminētajiem apstākļiem Projekta īstenošanai nepieciešams ilgāks 

laika periods, nekā sākotnēji tika paredzēts Ventspils pilsētas domes 2019. gada 12. aprīļa lēmumā Nr. 

34 (protokols Nr. 7; 10.§) “Par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas 

pašvaldībā” atbalstīšanu”, kā arī ir palielinājies Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanu ārpusģimenes 

aprūpē esošiem bērniem un turpmāku Projekta īstenošanu atbilstoši iepriekš minētajiem normatīvajiem 

aktiem, KPR DI plānam un Sadarbības līgumam, ņemot vērā Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

Ekonomikas un budžeta komisijas 2022. gada 8. aprīļa ieteikumu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

Finanšu komitejas 2022. gada 21. aprīļa atzinumu, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

1. Turpināt realizēt projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas 

pašvaldībā” (turpmāk – Projekts). 
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2. Izdarīt grozījumu Ventspils pilsētas domes 2019. gada 12. aprīļa lēmumā Nr. 34 (protokols Nr. 7; 

10.§) “Par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” 

atbalstīšanu” (turpmāk – Lēmums) un izteikt Lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:  

“2. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils Sociālais dienests” Projektu 

realizēt līdz 2023. gada 31. decembrim par kopējo summu ne vairāk kā EUR 1 790 298,47, t.sk.: 

2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā no attiecināmajām 

izmaksām – EUR 866 164,18 apmērā; 

2.2. Valsts budžeta dotācija 3% apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 30 570,50 

apmērā; 

2.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 12% apmērā no attiecināmajām 

izmaksām – EUR 122 282,01 apmērā; 

2.4. Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums Projekta neattiecināmajām izmaksām 

EUR 509 508,31 apmērā;  

2.5. Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums ārpus Projekta neattiecināmo izmaksu 

segšanai – EUR 261 773,47 EUR apmērā.” 

3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils Sociālais dienests” plānot 2022. gada un 

2023. gada budžetā līdzekļus Projekta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai un 

neattiecināmo izmaksu segšanai. 

 

Domes priekšsēdētājs        J. Vītoliņš 
 

 

Una Lapskalna 

63601200 

Una.lapskalna@ventspils.lv  
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