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Temats: Lūgumraksts Nr. 0889/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Stefania 
Giro, par tūrisma ostas būvniecību Rovigo pilsētā Itālijā un Eiropas 
finansējumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka tūrisma ostas būvniecībā Rovigo pilsētā neatbilstīgi tiek 
izmantots finansējums, kas, iespējams, ir Eiropas finansējums. Patlaban šķiet, ka osta ir daļēji 
pamesta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Komisijas piezīmes

Dienesti pieprasīja, lai iestāde, kas atbildīga par Veneto reģiona 2000.–2006. gada 
programmas pārvaldību, pārbaudītu attiecīgā projekta īstenošanas faktisko stāvokli un tā 
atbilstību spēkā esošajiem Kopienas noteikumiem.

Pārvaldes iestāde apliecināja, ka projekts ir īstenots pareizi, ievērojot galīgo projektu, ko 
pārbaudīja kompetentie dienesti un attiecīgi apstiprināja Veneto reģiona programmā 2000.–
2006. gadam.

Ar 2009. gada 30. jūnija sertifikātu Rovigo pašvaldības Tehniskais birojs (Ufficio Tecnico del 
Comune) apliecināja, ka visi izveidotie objekti ir gatavi ekspluatācijai: Tehniskais birojs jo 
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īpaši apliecināja, ka ar piestātnēm, par „club house” dēvēto ēku un apjumtu kuģu novietni 
saistītie darbi ir pareizi īstenoti, ievērojot apstiprināto galīgo projektu.

Ir jānorāda, ka:

– stāpeļi kuģiem netika izveidoti, jo to konstrukcija neatbilda stāvumam attiecīgajā vietā, ko 
nevarēja paredzēt projekta izstrādes laikā. To apstiprināja ar izmaiņām projektā, stāpeļu 
aizstāšanai paredzot izmantot celtni. Celtņa iegāde projektā nebija paredzēta, jo attiecīgās 
izmaksas saskaņā ar Veneto vienoto programmdokumentu (DOCUP) 2000.–2006. gadam 
nebija atļautas. Rovigo pašvaldība informēja pārvaldes iestādi, ka objekta pārvaldnieks celtni 
iegādājās nepastarpināti;

– attiecībā uz novietni — projekta izstrādes laikā (sagatavošanās un beigu posmā) bija 
paredzēts veidot lielu apjumtu platību. Ierobežoto budžeta līdzekļu dēļ izpildprojekta 
apstiprināšanas posmā šī iespēja tika noraidīta;

– izveidoto piestātņu skaits atbilst projektā paredzētajam. Faktiski, veicot izmaiņas projektā, 
tika mainīta piestātņu pieejamība, iepriekš paredzēto trīs pieeju vietā izmantojot vienu;

– projektā nebija iekļauts sabiedrisko vietu apgaismojums;

– attiecībā uz ieejas daļu — tā netika izbūvēta sakarā ar oficiālu pašvaldības lūgumu, ņemot 
vērā uzņēmuma Interporto de Rovigo plānu netālu no ieejas esošajā zonā ierīkot 
transportlīdzekļu stāvvietas. 

Visbeidzot, attiecībā uz struktūras pārvaldību Rovigo pašvaldība 2009. gada 6. jūlijā publicēja 
konkursu par koncesiju līguma noslēgšanu struktūras pārvaldībai. Tā kā piedāvājumi netika 
iesniegti, pašvaldība objekta pārvaldības tiesības nodeva kanoe airēšanas sporta bezpeļņas 
apvienībai. 2011. gada beigās pašvaldība pieņēma lēmumu arī par „Circolo Nautico Porta 
Mare” iesaistīšanu, lai palielinātu īstenotā projekta uzņemšanas un tūristu piesaistes spējas. 

Secinājums

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto informāciju, Komisija nevar veikt pasākumus saistībā ar 
lūgumraksta iesniedzēja pieprasījumu.”


