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LĒMUMS 

 

2022.gada 5.maijā Ventspilī Nr.71 

(protokols Nr.9; 8.§) 

 
Par investīciju projektu ”No atkritumiem iegūtā kurināmā 

reģenerācijas iekārtu  izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69”  un 

grozījumu Ventspils pilsētas domes 2018.gada 12.oktobra lēmumā Nr.115 

“Par investīciju projektu ”No atkritumiem iegūtā kurināmā 

reģenerācijas iekārtu  izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69”  

 

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta apstiprināto noteikumu (ES direktīva 2018/850/ES) prasību 

līdz 2035.gadam Eiropas Savienības dalībvalstīm nodrošināt atkritumu apglabāšanu poligonos līdz 10% 

apmērā no radītajiem atkritumiem, kā arī atkritumos esošo energoresursu atgriešanu tautsaimniecības 

apritē kā siltumenerģiju un elektroenerģiju, ņemot vērā Ventspils pilsētas attīstības programmā 2014.-

2020.gadam izvirzītos uzdevumus un ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos 

Nr.498 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt 

dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3. pasākuma "Atkritumu 

reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi” ietvertos nosacījumus, Ventspils pilsētas dome 

2018.gada 12.oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 115 “Par investīciju projektu ”No atkritumiem iegūtā 

kurināmā reģenerācijas iekārtu  izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69”. Ar šo lēmumu tika atbalstīta 

pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” projekta iesnieguma „No atkritumiem iegūtā 

kurināmā reģenerācijas iekārtu  izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” (turpmāk – Projekts) sagatavošana un 

iesniegšana atklātā projektu iesniegumu atlasē 5.2.1.3. pasākuma "Atkritumu reģenerācijas 

veicināšana". Atbilstoši pieņemtajam domes lēmumam 2019.gada 12.aprīlī pašvaldības SIA „Ventspils 

labiekārtošanas kombināts” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta 

realizāciju. Projekta realizācijas termiņš – 2023.gada 31.decembris. 

Projekta realizēšanas uzsākšanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, 2020.gadā, 2021.gadā 

un 2022.gadā ir organizētas iepirkuma procedūras “Būvuzraudzība un inženiertehniskā uzraudzība no 

atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas izveidei Ventspilī, Talsu ielā 69” un “No 

atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu piegāde un ar to saistītās infrastruktūras izveide 

Ventspilī, Talsu ielā 69”. Iepirkuma procedūru rezultātā pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas 

kombināts” nepieciešams piesaistīt kredītresursus lielākā apmērā, nekā tas bija paredzēts iepriekš, līdz 

ar ko nepieciešams veikt grozījumus  Ventspils pilsētas domes 2018.gada 12.oktobra lēmumā Nr.115 

“Par investīciju projektu “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu 

ielā 69”. 

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Projektu realizē sadarbībā ar pašvaldības 

SIA „Ventspils siltums” - 2018.gada 28.augustā starp abām kapitālsabiedrībām ir noslēgts Sadarbības 

līgums, ar kuru puses vienojas par sadarbību Projekta īstenošanā, realizēšanā un Projekta 

pēcuzraudzības periodā atbilstoši normatīvajos aktos un Projekta īstenošanā piemērojamos dokumentos 

noteiktajam. Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža un 5 gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma 

saņemšanas. Papildus tam, 2018.gada 28.septembrī ir noslēgs līgums starp abām kapitālsabiedrībām par 

apbūves tiesību piešķiršanu, ar kuru pašvaldības SIA „Ventspils siltums” bez atlīdzības piešķir 

pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” lietu tiesību – būvēt un lietot uz pašvaldības 

SIA „Ventspils siltums” piederošā zemes gabala Talsu ielā 69, Ventspilī, zemes vienības daļu 7287,9 

m2 platībā inženierbūves – katlu mājas ar koģenerācijas iekārtu no atkritumiem iegūtā kurināmā 

reģenerācijas iekārtas izbūvei (līguma darbības termiņš ir 20 gadi). 

Lai nodrošinātu Projekta veiksmīgu realizāciju ar mērķi samazināt apglabājamo atkritumu 

daudzumu un attīstīt atkritumu reģenerāciju ar enerģijas atguvi no Ventspils atkritumu 
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apsaimniekošanas reģiona teritorijā radītajiem atkritumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta direktīvai 

2018/850/ES, pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” nepieciešams nodrošināt pašu 

līdzfinansējuma daļu, piesaistot kredītlīdzekļus 8,7 milj. EUR apmērā. Balstoties uz 2018.gada 

28.augusta Sadarbības līgumu, pašvaldības SIA “Ventspils siltums” apņemas kredīta apmērā izsniegt 

galvojumu, ar kuru pašvaldības SIA “Ventspils siltums” galvo bankai, ka visas pašvaldības SIA 

„Ventspils labiekārtošanas kombināts” saistības, kas izriet no kredīta līguma, tiks izpildītas pilnā 

apmērā, pienācīgā veidā un precīzi. Galvojums būs spēkā līdz Projekta pabeigšanai un līdz pašvaldības 

SIA “Ventspils siltums” veic pirmos maksājumus pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas 

kombināts” par piegādāto siltumenerģiju un elektroenerģiju. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 4. panta septīto daļu publiskas personas 

kapitālsabiedrība var dot galvojumu tikai tad, ja saņemta rakstveida atļauja no kapitāla daļu turētāja un 

galvojuma devējs ir samaksājis valstij un pašvaldībai visus nodokļus, darbiniekiem izmaksājis algas, kā 

arī ir izvērtēti attiecīgās kapitālsabiedrības iepriekšējā kalendārā gada darbības rezultāti, aizdevuma, 

galvojuma vai garantijas izsniegšanas lietderība un ietekme uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, ievērojot Ventspils valstpilsētas pašvaldības Ekonomikas un 

budžeta komisijas 2022.gada 26. aprīļa ieteikumu, Finanšu komitejas 2022. gada 28.aprīļa atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumu Ventspils pilsētas domes 2018.gada 12.oktobra lēmumā Nr.115 “Par investīciju 

projektu “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” un 

izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Atbalstīt  Projekta finanšu plānu par kopējo summu 21 919 549 EUR, t.sk.: 

2.1. Projekta attiecināmās izmaksas 15 000 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, t.sk.: 

2.1.1. Kohēzijas fonda līdzfinansējums 61.23% no attiecināmajām izmaksām, 

nepārsniedzot 9 184 249 EUR; 

2.1.2. pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” finansējums 

231 081 EUR; 

2.1.3. pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” piesaistītie 

kredītlīdzekļi 5 584 670 EUR; 

2.2. Projekta neattiecināmās izmaksas 6 919 549 EUR, t.sk.: 

2.2.1. iepirkuma procedūru rezultātā 3 115 330 EUR, kas tiek segts no pašvaldības 

SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” piesaistītajiem kredītlīdzekļiem;  

2.2.2. kopējo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis 3 804 219 EUR apmērā atbilstoši 

spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.” 

2. Atbalstīt pašvaldības SIA “Ventspils siltums” priekšlikumu galvojuma izsniegšanai 8 700 000 EUR 

apmērā, ievērojot normatīvo aktu prasības, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” 

Projekta finansējuma nodrošināšanai nepieciešamo kredītlīdzekļu apmērā līdz kredīta līguma saistību 

pilnīgai izpildei vai līdz brīdim, kad pilnībā pabeigta no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas 

iekārtu izbūve un pašvaldības SIA “Ventspils siltums” veic pirmos maksājumus pašvaldības SIA 

“Ventspils labiekārtošanas kombināts” par piegādāto siltumenerģiju un elektroenerģiju, kā arī 

atbalstīt hipotēkas nodibināšanu apbūves tiesībai pašvaldības SIA “Ventspils siltums” piederošā 

zemes gabala Talsu ielā 69, Ventspilī, zemes vienības daļā 7287,9 m2 platībā. 

3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pašvaldības SIA “Ventspils 

siltums” dalībnieku sapulcē un pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” dalībnieku 

sapulcē balsot atbilstoši šim lēmumam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                         J.Vītoliņš 

 

 

 

G.Celms, 63622747 

gaitis.celms@ventspils.lv 

 
   

mailto:gaitis.celms@ventspils.lv

