
PAR GROZĪJUMIEM 26.03.2020. APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ 

(ziņo: G.Roderte) 

 

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

G.Roderte informē par  lēmuma projektu un publisko pārskatu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

 

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. Ar Ventspils novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.83. §9., ar 

2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.4. §1., ar 2022.gada 31.marta lēmumu Nr.17. §8., ar 

2022.gada 14.jūnija lēmumu Nr.20. §1. ir veikti grozījumi Investīciju plānā. 

Pamatojoties uz pašvaldības komunālās nodaļas darba uzdevuma SIA 

“Energoprojekts”, reģ.Nr.41203020335, ir izstrādājis būvniecības ieceres 

dokumentāciju objektam “Gājēju ietves pārbūve un apgaismojuma ierīkošana gar valsts 

vietējo autoceļu V1355 (Skolas iela) un pašvaldības ceļu Po -31”Baznīca-Smēdes”, 

Popes pagasta centrā, Ventspils novadā”. Ir veikta iepirkuma procedūra uz būvdarbiem, 

būvuzraudzības, autoruzraudzības pakalpojumu, zināmas objekta kopējās īstenošanas 

izmaksas un tāpēc nepieciešams precizēt Investīciju plānā iekļautā projekta (ier. Nr.67.) 

indikatīvā summa (no 76 000 EUR uz 189471,12 EUR), finansējuma avotu uz  Valsts 

finansējums – 154 509 EUR, pašvaldības budžets (no 76 000 EUR uz 34962,12 EUR) 

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 atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, 

I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt grozījumus 26.03.2020. Ventspils novada domes apstiprinātājā  

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

punktā 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 –189471,12 EUR 

Pašvaldības budžets – 34962,12 EUR; 

ES fondu un cits ārējais finansējums –-EUR; 

Valsts finansējums- 154 509 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. 

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 (D. Veidemanis), Teritorijas plānotājai (I. 

Straume). 

4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

http://www.ventspilsnovads.lv/

