
8.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 26.03.2020. APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

2020.-2026.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ 

(ziņo: G.Roderte, debates: A.Mucenieks) 

 

26.03.2020. ar Ventspils novada domes lēmumu  (Nr.61.§.3.) tika apstiprināta Ventspils novada 

Attīstības programma 2020. - 2026. gadam, tajā skaitā arī  Investīciju plāns. 27.01.2022. pieņemts 

lēmums “Par saistošo noteikumu “Ventspils novada pašvaldības 2022.gada konsolidētais budžets” 

apstiprināšanu” (prot.Nr.14, 1.§.), tāpēc nepieciešams veikt grozījumus, papildinājumus, 

precizējumus  investīciju plānā. 

Nepieciešams precizēt Investīciju plāna punkta N.p.k. 33. projekta nosaukumu no 

“Meliorācijas sistēmu atjaunošana pašvaldībai piederošajos zemes īpašumos” uz “Pašvaldībai 

nozīmīgu meliorācijas sistēmu atjaunošana, t.sk.  pašvaldībai piederošajos zemes īpašumos”. 

Nepieciešams iekļaut Investīciju plānā ar N.p.k. 61.  projektu  “Pašvaldības nek. īpašuma 

'Krasti" pielāgošana pašvaldības pakalpojumu sniegšanai, tās autonomo funkciju izpildei” ar mērķi 

“Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un sniegtos pakalpojumus, pielāgojot infrastruktūru, 

t.sk. vides pieejamību”. 

Nepieciešams iekļaut Investīciju plānā ar N.p.k. 62.  projektu “Pašvaldības nek. īpašuma 

"Pārvaldnieka māja" Popes pag. pārbūve par sociālo īres dzīvokļu īpašumu” ar mērķi “Pilnveidot 

sociālās palīdzības un pakalpojumu infrastruktūru, pārbūvējot pašvaldības nekustamo īpašumu 

"Pārvaldnieka māja" par sociālo īres dzīvokļu īpašumu, nodrošinot vides pieejamību”. 

Nepieciešams iekļaut Investīciju plānā ar N.p.k. 63.  projektu “Elektroapgādes infrastruktūras 

attīstība Ventspils novada ciemu centros ar zemu enerģijas patēriņu” ar mērķi “Izbūvēt elektro 

apgaismojuma infrastruktūru novada ciemu centros ar energoefektīvām apgaismojuma 

tehnoloģijām. 

Nepieciešams iekļaut Investīciju plānā ar N.p.k. 64.  projektu “TAK-UGĀLE - pastaigu 

takas labiekārtošana” ar mērķi “Izcelt Ugāles mežu varenību un bagātības, stiprināt ugālnieku 

identitāti, veidojot izpratni par ciema attīstības vēsturi, piesaistot  tūristus Ugālei un novadam, 

labiekārtojot pastaigu taku ~ 6 km garumā”. 

Nepieciešams iekļaut Investīciju plānā ar N.p.k. 65.  projektu “Universāli pielietojamas 

velotrases ierīkošana Tārgalē” ar mērķi “Kvalitatīvas un drošas dzīves vides veidošana aktīvākai 

atpūtai iedzīvotājiem ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un ilgtspējīgu, vidi saudzējošu 

infrastruktūru, ierīkojot asfaltētu velotrasi 710 m2 platībā  un 3x3 basketbola laukumu ~ 400 m2,  ar 

zaļo zonu”. 

Nepieciešams iekļaut Investīciju plānā ar N.p.k. 66.  projektu “Universāli pielietojamas 

velotrases ierīkošana Ugālē” ar mērķi “Kvalitatīvas un drošas dzīves vides veidošana aktīvai 

atpūtai ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un ilgtspējīgu, vidi saudzējošu infrastruktūru, ierīkojot 

asfaltētu velotrasi 910 m2 platībā  ar zaļo zonu”. 

Nepieciešams iekļaut Investīciju plānā ar N.p.k. 67.  projektu “Gājēju ietves atjaunošana 

un apgaismojuma ierīkošana gar valsts vietējo autoceļu V1355 un pašvaldības ceļu Po-31 "Baznīca 

- Smēdes" Popes pagastā” ar mērķi “Uzlabot satiksmes drošību Popes pagastā, atjaunojot gājēju 

ietvi ar cieto segumu ~ 0,330 km un ierīkojot apgaismojumu ~1,6 km garumā”. 

Nepieciešams papildināt Investīciju plānā punktu Nr.27. Ceļu un tiltu infrastruktūras 

būvniecība (pārbūve) Pielikumu - Ventspils novada pašvaldības ceļu būvniecības (pārbūves) 

programma 2020.-2026.gadā , iekļaujot sarakstā sekojošus ceļus, tiltus: 

N. p. 

k. 

Pagasts Ceļa 

Nr. 

Ceļa nosaukums Indikatīvais 

finansējums 

(EUR) 

Piezīmes(grupa, 

garums) 

57 Tārgales 

pagasts 

T-12 Niedriņi - Tuči 76 000 A,1,4 km 

58 Vārves pagasts Va-4 Cirpstenes ceļš  105 000 A, 1,33km 

59 Ugāles pagasts Ug-66 Arāji - Salas 2  

150 000 

0,22km;  

60 Ugāles pagasts Ug-26 Arāji - Salas  0,22 km 

61 Ugāles pagasts Ug-60 Bumbieri- Riekstiņi 0,84 km 

62 Zlēku pagasts Zl-42 Purenes  0,14 km 



63 Zlēku pagasts Zl-40 Liepas 135 000 0,16km  

64 Tārgales 

pagasts 

T-51 Jaunozoli- Ceļinieki  A, 0,00-0,29 km 

 

Nepieciešams papildināt Investīciju plānā N.p.k. 26. “Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un 

pārbūve”, izveidojot pielikumu - Ventspils novada pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras 

sakārtošanas un pārbūves programma 2022.-2026. gadā ar pārbūvējamo ielu sarakstu: 
 

Nr. 

p.k. 
Pilsēta/pagasts Ceļa, ielas  nosaukums 

Indikatīvais 

finansējums 

(EUR) 

Piezīmes  

garums, segums) 

1, Piltene Lauku un Zemnieku iela 150 000 0,5 km; cietais segums 

2, Piltene Peldu iela 150 000 0,2 km; cietais segums 

 

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, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.628. “Par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 73.panta un Teritorijas un  ekonomikas attīstības komitejas 

17.03.2022. lēmuma (prot.Nr.4, 6.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, 

M.Dadzis, E.Kuģeniece, I.Apsītis, D.Vašuka, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

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

novada Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā”: 

1.1.Precizēt punkta Nr.33. projekta nosaukumu uz “Pašvaldības nozīmīgu meliorācijas 

sistēmu atjaunošana, t.sk.  pašvaldībai piederošajos zemes īpašumos”; 

1.2.Papildināt ar jaunu ierakstu Nr.61.:“ 

Projekta nosaukums- Pašvaldības nek. īpašuma 'Krasti" pielāgošana pašvaldības 

pakalpojumu sniegšanai, tās autonomo funkciju izpildei” 

Vidēja termiņa prioritāte- VTP2; 

Uzdevums- U.6.1; 

Īstenošanas teritorija (pagasts, ciems, viss novads) -Jūrkalnes pagasts; 

Indikatīvā summa –120 000EUR 

Pašvaldības budžets – 18 000EUR; 

Valsts finansējums- 102 000EUR; 

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

Projekta mērķis, plānotās darbības un rezultatīvie rādītāji- “Nodrošināt efektīvu 

pašvaldības darbību un sniegtos pakalpojumus, pielāgojot infrastruktūru, t.sk. vides 

pieejamību”;  

Projekta īstenošanas periods- 2022.-2026.g. 

Atbildīgie par projekta īstenošanu un partneri – Ventspils novada pašvaldība; 

1.3.Papildināt ar jaunu ierakstu Nr.62.: 

Projekta nosaukums-“Pašvaldības nek. īpašuma "Pārvaldnieka māja" Popes pag. 

pārbūve par sociālo īres dzīvokļu īpašumu”; 

Vidēja termiņa prioritāte-VTP1; 

Uzdevums- U.5.3; 

Īstenošanas teritorija (pagasts, ciems, viss novads)- Popes pagasts; 

Indikatīvā summa –780 000 EUR 

Pašvaldības budžets –117 000 EUR; 

ES fondu un cits ārējais finansējums – 663 000EUR 

Valsts finansējums- -EUR; 



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

Projekta mērķis, plānotās darbības un rezultatīvie rādītāji- “Pilnveidot sociālās 

palīdzības un pakalpojumu infrastruktūru, pārbūvējot pašvaldības nekustamo īpašumu 

"Pārvaldnieka māja" par sociālo īres dzīvokļu īpašumu, nodrošinot vides pieejamību”; 

Projekta īstenošanas periods- 2022.-2026.g. 

Atbildīgie par projekta īstenošanu un partneri – Ventspils novada pašvaldība. 

1.4.Papildināt ar jaunu ierakstu Nr.63.: 

Projekta nosaukums- “Elektroapgādes infrastruktūras attīstība Ventspils novada ciemu 

centros ar zemu enerģijas patēriņu” 

Vidēja termiņa prioritāte- VTP2; 

Uzdevums- U.7.1.; 

Īstenošanas teritorija (pagasts, ciems, viss novads)- Visā novadā; 

Indikatīvā summa – 102 000EUR 

Pašvaldības budžets – 18 000EUR; 

ES fondu un cits ārējais finansējums – 102 000EUR; 

Valsts finansējums- -EUR; 

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

Projekta mērķis, plānotās darbības un rezultatīvie rādītāji- “Izbūvēt elektro 

apgaismojuma infrastruktūru novada ciemu centros ar energoefektīvām apgaismojuma 

tehnoloģijām. 

Projekta īstenošanas periods- 2022.-2026.g. 

Atbildīgie par projekta īstenošanu un partneri – Ventspils novada pašvaldība. 

1.5.Papildināt ar jaunu ierakstu Nr.64.:  

Projekta nosaukums- “TAK-UGĀLE - pastaigu takas labiekārtošana” 

Vidēja termiņa prioritāte-VTP2; 

Uzdevums- U.11.3; 

Īstenošanas teritorija (pagasts, ciems, viss novads)- Ugāles pagasts; 

Indikatīvā summa –60 000EUR 

Pašvaldības budžets – 10 000EUR; 

ES fondu un cits ārējais finansējums –50 000EUR; 

Valsts finansējums- -EUR; 

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

Projekta mērķis, plānotās darbības un rezultatīvie rādītāji- “Izcelt Ugāles mežu 

varenību un bagātības, stiprināt ugālnieku identitāti, veidojot izpratni par ciema 

attīstības vēsturi, piesaistot  tūristus Ugālei un novadam, labiekārtojot pastaigu taku ~ 

6 km garumā”; 

Projekta īstenošanas periods- 2022.-2023.g. 

Atbildīgie par projekta īstenošanu un partneri – Ventspils novada pašvaldība. 

1.6.Papildināt ar jaunu ierakstu Nr.65.:  

Projekta nosaukums- “Universāli pielietojamas velotrases ierīkošana Tārgalē” 

Vidēja termiņa prioritāte-VTP1; 

Uzdevums- U.4.2.; 

Īstenošanas teritorija (pagasts, ciems, viss novads)- Tārgales pagasts; 

Indikatīvā summa –80 000EUR 

Pašvaldības budžets – 30 000EUR; 

ES fondu un cits ārējais finansējums –50 000EUR; 

Valsts finansējums- -EUR; 

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

Projekta mērķis, plānotās darbības un rezultatīvie rādītāji- “Kvalitatīvas un drošas 

dzīves vides veidošana aktīvākai atpūtai iedzīvotājiem ar daudzveidīgu pakalpojumu 

klāstu un ilgtspējīgu, vidi saudzējošu infrastruktūru, ierīkojot asfaltētu velotrasi 710 m2 

platībā  un 3x3 basketbola laukumu ~ 400 m2,  ar zaļo zonu”; 

Projekta īstenošanas periods- 2022.-2024.g. 

Atbildīgie par projekta īstenošanu un partneri – Ventspils novada pašvaldība. 



1.7.Papildināt ar jaunu ierakstu Nr.66.:  

Projekta nosaukums- “Universāli pielietojamas velotrases ierīkošana Ugālē” 

Vidēja termiņa prioritāte-VTP1; 

Uzdevums- U.4.2.; 

Īstenošanas teritorija (pagasts, ciems, viss novads)- Tārgales pagasts; 

Indikatīvā summa –80 000EUR 

Pašvaldības budžets – 30 000EUR; 

ES fondu un cits ārējais finansējums –50 000EUR; 

Valsts finansējums- -EUR; 

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

Projekta mērķis, plānotās darbības un rezultatīvie rādītāji – “Kvalitatīvas un drošas 

dzīves vides veidošana aktīvai atpūtai ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un 

ilgtspējīgu, vidi saudzējošu infrastruktūru, ierīkojot asfaltētu velotrasi 910 m2 

platībā  ar zaļo zonu”; 

Projekta īstenošanas periods- 2022.-2024.g. 

Atbildīgie par projekta īstenošanu un partneri – Ventspils novada pašvaldība. 

1.8.Papildināt ar jaunu ierakstu Nr.67.:  

Projekta nosaukums- “Gājēju ietves atjaunošana un apgaismojuma ierīkošana gar 

valsts vietējo autoceļu V1355 un pašvaldības ceļu Po-31 "Baznīca - Smēdes" Popes 

pagastā” 

Vidēja termiņa prioritāte-VTP2; 

Uzdevums- U.7.1.; 

Īstenošanas teritorija (pagasts, ciems, viss novads)- Popes pagasts; 

Indikatīvā summa –76 000EUR 

Pašvaldības budžets – 76 000EUR; 

ES fondu un cits ārējais finansējums –-EUR; 

Valsts finansējums- -EUR; 

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

Projekta mērķis, plānotās darbības un rezultatīvie rādītāji – “Uzlabot satiksmes drošību 

Popes pagastā, atjaunojot gājēju ietvi ar cieto segumu ~ 0,330 km un ierīkojot 

apgaismojumu ~1,6 km garumā”; 

Projekta īstenošanas periods- 2022.-2023.g. 

Atbildīgie par projekta īstenošanu un partneri – Ventspils novada pašvaldība. 

1.9. Aktualizēt punkta Nr.27. Ceļu un tiltu infrastruktūras būvniecība (pārbūve) 

Pielikumu - Ventspils novada pašvaldības ceļu būvniecības (pārbūves) programma 

2020.-2026.gadā , iekļaujot sarakstā sekojošus ceļus, tiltus: 

 

N. p. 

k. 

Pagasts Ceļa 

Nr. 

Ceļa nosaukums Indikatīvais 

finansējums 

(EUR) 

Piezīmes(grupa, 

garums) 

57 Tārgales 

pagasts 

T-12 Niedriņi - Tuči 76 000 A,1,4 km 

58 Vārves pagasts Va-4 Cirpstenes ceļš  105 000 A, 1,33km 

59 Ugāles pagasts Ug-66 Arāji - Salas 2  

150 000 

0,22km;  

60 Ugāles pagasts Ug-26 Arāji - Salas  0,22 km 

61 Ugāles pagasts Ug-60 Bumbieri- Riekstiņi 0,84 km 

62 Zlēku pagasts Zl-42 Purenes  

135 000 

0,14 km 

63 Zlēku pagasts Zl-40 Liepas 0,16km 

64 Tārgales 

pagasts 

T-51 Jaunozoli- Ceļinieki  A, 0,00-0,29 km 

 

1.10. Papildināt Investīciju plānā N.p.k. 26. “Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un pārbūve” 

, izveidojot pielikumu - Ventspils novada pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un 

pārbūve programma 2022.-2026. gadā ar pārbūvējamo ielu sarakstu: 
 



Nr. 

p.k. 
Pilsēta/pagasts Ceļa, ielas  nosaukums 

Indikatīvais 

finansējums 

(EUR) 

Piezīmes  

garums, segums 

1 Piltene Lauku un Zemnieku iela 150 000 0,5 km; cietais segums 

2 Piltene Peldu iela 150 000 0,2 km; cietais segums 

 

2.Publicēt aktualizēto Investīciju plānu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

3. Uzdot Kancelejai (E. Ozoliņa) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu: Attīstības nodaļai (G. Roderte); Sabiedrisko 

attiecību nodaļai (M. Zvaigzne), Teritorijas plānotājai (I. Straume). 

4.  Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

http://www.ventspilsnovads.lv/

