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«Ventspils domes administrācija»
Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītājs



Piemērs projekta ieviešanas procesam

• Identificēta vajadzība;

• Iekļauta plānošanas dokumentos;

• Vietas meklēšana. APN, atbildīgās struktūrvienības;

• Meta izstrāde;

• Pasūtītājs piesaista pasūtītāja funkciju veicēju;

• Iepirkums par realizāciju;

• Uzraudzība realizācijas laikā;

• Darbs sasniedzamo rezultātu sasniegšanai.



Koncertzāle «Latvija» un Valsts Ventspils Mūzikas 
vidusskola

Ēkai jau 2003. gadā konstatēts avārijas stāvoklis.



Koncertzāle «Latvija» un Valsts Ventspils Mūzikas 
vidusskola

1.vieta nominācijā „Energoefektīvākā publiskā ēka 
Latvijā 2020”

1.vieta nominācijā Ilgtspējīgākā ēka «llgtspējība
arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2020" 

1.vieta 2019. gada labākā būve Latvijā

1.vieta IFD AWARD 2019 nominācijā – (ventilējamās) 
fasādes 

Gada zaļākais iepirkums 2017

Ilgtspējīgākais projekts Latvijā 2016

Projekta kopējais budžets 40 milj. EUR, t.sk. EKII 
finansējums 15 milj. EUR
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Piejūras brīvdabas muzejs



Piejūras brīvdabas muzejs
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• Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku 
priekšmetu atjaunošana un ekspozīcijas izveide (2018), 
budžets 0,2 milj. EUR, EJZF finansējums 0,19 milj. EUR

• Laivu nojumes būvniecība (2021),                               
budžets 0,45 milj. EUR, EJZF finansējums 0,36 milj. EUR

• Zvejas laivu kolekcijas restaurācija (2021),                 
budžets 0,4 milj. EUR, EJZF finansējums 0,35 milj. EUR
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Multifunkcionālas ēkas būvniecība, ekspozīcijas izveide, muzeja 
ieejas mezgla labiekārtošana

Realizācija: 2018 - 2023

Projekta kopējais budžets 6 milj. EUR, t.sk. ERAF finansējums 4,5 milj. 
EUR

Vadošais partneris: Ventspils muzejs

Partneri: Ventspils novada pašvaldība

Jūrkalnes Romas katoļu draudze

Talsu novada pašvaldība

Piejūras Brīvdabas muzeja ēkas būvniecība, ekspozīcijas 

izveide (Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (SAM 
5.5.1.))

“Pie jūras un zemēs: 
Ziemeļkurzemes tradicionālais dzīvesveids 19.-20. gadsimtā”

Realizācija: 2019 - 2023

Kopējās izmaksas: 1,1 milj. EUR, t.sk. ERAF finansējums 0,3 milj. EUR (SAM 
5.5.1.), EJZF 0,7 milj. EUR (Lauku atbalsta dienesta projekts)

Ekspozīcija



Sabiedriskais centrs Gāliņciemā (SAM 5.5.1.)
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Plaša un mūsdienīga bibliotēka, tiks piedāvātas izstādes,
koncerti, tikšanās, interešu klubi, pakalpojumi, kas saistīti ar
tradicionālā dzīvesveida izkopšanu un saglabāšanu, godinot
ventiņu valodu un folkloru, seno arodu prasmes, literatūru un
rakstniecību, kultūras un dabas mantojumu

Realizācija: 2019 - 2023

Kopējais finansējums: 2,8 milj. EUR, t.sk. ERAF finansējums 
2,4 milj. EUR



Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
Ventspilī (eBuss) (4.5.1.2. pasākums)

• 15 jauni, videi draudzīgāki sabiedriskā transporta
transportlīdzekļi, t.sk. 14 mazas ietilpības elektrobusi un 1
lielas ietilpības autobuss ar duālo degvielas sistēmu

(hibrīds – elektrība/dīzeļdegviela)

• 3 elektrobusu uzlādes stacijas

Realizācija: 2018 - 2023

Kopējais finansējums: 6,6 milj. EUR, t.sk. KF finansējums 4,6
milj. EUR

9



10

Riski 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda noslēgumā

• Ģeopolitiskā nenoteiktība

• Sankciju ietekme

• Energoresursu krīze

• Piegāžu ķēdes

Iespējamā ietekme:

• Izmaksu sadārdzinājums projektos

• Neiekļaušanās laika grafikos un projektu īstenošanas termiņos

Konkurences padomes 30.07.2021. lēmums Nr. 22 t.s. būvnieku karteļa lietā
Ietekme:

• Īstenošanā esošajos projektos ieturētais 10% ES fondu finansējuma apjoms jāfinansē pašvaldībai

• Nav zināms termiņš, kad un vai pašvaldība atgūs ieturētos 10% ES fondu finansējumu

• Realizētajos projektos pastāv risks, ka pašvaldībai būs jāatmaksā saņemtais EKII un valsts budžeta finansējums

10 % apmērā



Paldies! 


