
9.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 26.03.2020. APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ 

(ziņo: G.Roderte, debates: D.Vašuka) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas vadītājai G.Rodertei. 

G.Roderte informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

D.Vašuka jautā, kādēļ izmaksas palielinājušas pa 500 00? 

G.Roderte norāda, ka iepriekš apstiprinātās izmaksas bija aptuvenās. Pirms projekta izstrādes. 

D.Vašuka jautā par uzturēšanas izmaksām. 

G.Roderte norāda, ka izmaksas šobrīd rēķina Finanšu nodaļa, jo saņemta pilnīga informācija no 

Komunālās nodaļas, lai varētu veikt šos aprēķinus. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ar Ventspils novada domes 26.03.2020. lēmumu  (protokols Nr.61, 3§.) tika apstiprināta Ventspils 

novada Attīstības programma 2020. - 2026. gadam, kas sastāv no sekojošām daļām: 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums; 

2. Stratēģiskā daļa; 

3. Rīcības plāns; 

4. Investīciju plāns; 

5. īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība; 

6. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. 

Ar Finanšu komitejas 15.04.2021. lēmumu Nr.6, 9§, ierosināts aktualizēt Investīciju plānā iekļautā 

projekta “Jūras kultūras mantojuma centrs “Vinda” izmaksas, pamatojoties uz izstrādāto tehnisko 

projektu,  lai minēto projekta pieteikumu iesniegtu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, atbilstoši 13.04.2021. MK noteikumu Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību 

investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība” nosacījumiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo 

daļu un Finanšu komitejas 15.04.2021. lēmumu, atklāti balsojot: PAR –13 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, 

I.Apsītis, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome 

n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus Ventspils novada domes 26.03.2020. apstiprinātājā  Ventspils novada 

Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plāna 17.punktā., izsakot to 

sekojošā redakcijā: 

“Projekta nosaukums -  “Jūras kultūras mantojuma centrs Vinda” 

Indikatīvā summa - (EUR)2 653 450.91 EUR; 

Pašvaldības budžets – 398 017.91EUR; 

Valsts finansējums – 2 255 433 EUR; 

Valsts, ES fondu u.c. finanšu avotu nosaukums – Valsts; 

Projekta īstenošanas periods – 2021.-2023.”. 
 


