
 

 

 

 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

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

 

       LĒMUMS 

 

2022.gada 5.maijā Ventspilī  Nr.67 

(protokols Nr.9; 3.§) 

 

Par aizņēmumu projekta  

“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils 

pilsētas pašvaldībā” realizācijai 

 

 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu, 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”, Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021. - 2027. gadam prioritātes 

“Vide” rīcības virziena V-3 “Progresīvi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība” uzdevuma V-3-2 

“Ieviest ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu 

ārpusģimenes aprūpei” pasākumu V-3-2-1 “Ģimeniskai videi pietuvinātas bērnu ārpusģimenes aprūpes 

institūcijas izveidošana”, Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) domes 2022.gada 

28.aprīļa lēmumu Nr.64 ”Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2019.gada 12.aprīļa lēmumā Nr.34 

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

saskaņā ar 2019.gada 3.septembrī starp Pašvaldības iestādi “Ventspils Sociālais dienests” un Centrālo 

finanšu un līgumu aģentūru noslēgto vienošanos Nr.9.3.1.1/19/I/032 par projekta “Deinstitucionalizācijas 

pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” realizāciju, kā arī ņemot vērā Pašvaldības Ekonomikas 

un budžeta komisijas 2022.gada 22.aprīļa sēdes ieteikumu un Finanšu komitejas 2022.gada 28.aprīļa sēdes 

atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu 810 326 EUR (EUR (astoņi simti desmit tūkstoši trīs simti 

divdesmit seši eiro) apmērā, t.sk. 2022.gadā 496 969 EUR (četri simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi 

simti sešdesmit deviņi eiro) apmērā un 2023.gadā 313 357 EUR (trīs simti trīspadsmit tūkstoši trīs 

simti piecdesmit septiņi eiro), ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz laiku līdz 10 gadiem projekta 

“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” realizācijai, aizņēmuma 

pamatsummu sākot atmaksāt ar 2025.gada 1.martu. 

2. Aizņēmuma izņemšanu plānot pa daļām attiecīgā kalendārā gada noteiktās summas ietvaros.  

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

4. Uzdot Pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Finanšu nodaļai sagatavot 

nepieciešamos dokumentus aizņēmuma pieprasījumam atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 

10.decembra noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un 

iesniegt tos Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

5. Pilnvarot Pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu par šī lēmuma 3.punktā minēto projekta 

aizņēmumu un citu saistīto dokumentāciju. 

6. Pašvaldības iestādei „Ventspils Sociālais dienests” nodrošināt atbilstošas izmaiņas Pašvaldības 

iestādes „Ventspils Sociālais dienests” 2022.gada budžeta ieņēmumu – izdevumu tāmē. 
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7. Pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Finanšu nodaļai nodrošināt atbilstošas izmaiņas 

Pašvaldības 2022.gada budžeta kopsavilkumā. 

 

 

Sēdes vadītājs, 

Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš 

 

I.Rītele 

63601151 

inese.ritele@ventspils.lv  

 

 


