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Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas 

aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv                         

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2017.gada 11.maijā                                                                                       95 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 11.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās -                  Guntis Mačtams                                       

               Andris Vārpiņš   

                                   Ilva Cērpa 

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Māris Dadzis                          

                                   Aivars Čaklis 

                                   Vilnis Dzirnieks       

                                   Elita Kuģeniece                                      

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Artis Fetlers                 

 

Nav ieradušies deputāti  Andris Jaunsleinis  

                                        Aigars Matisons 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                            Sandra Jurcika, Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

                            Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                            Evita Roģe, projektu koordinatore 

                            Īrisa Roze-Posuma, uzņēmējdarbības atbalsta konsultante 

                            Jolanta Ziemele, Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 
                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par Ventspils novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu.  

2. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu.  
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3. Par Ventspils novada kultūrvēsturisko objektu ilgtermiņa darbības stratēģijas 2017.-

2025.gadam apstiprināšanu. 

4. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas “ Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūvei.  

5. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas“ gājēju tilta izbūve pār Užavas upi. 

6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  biedrībai “Fonds “Cilvēks cilvēkam””. 

7. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas “ Piltenes kultūras nama ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.  

8. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” pulcēšanās vietas izveidei Ugāles ciemā. 

9. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” kvalitatīvas pieejamības nodrošināšanai un kultūras mantojuma saglabāšanai 

pašvaldības īpašumā “Ances muiža”. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt šādu 2017.gada 11.maija domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu.  

2. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu.  

3. Par Ventspils novada kultūrvēsturisko objektu ilgtermiņa darbības stratēģijas 2017.-

2025.gadam apstiprināšanu. 

4. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas “ Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūvei.  

5. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas“ gājēju tilta izbūve pār Užavas upi. 

6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  biedrībai “Fonds “Cilvēks cilvēkam””. 

7. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas “ Piltenes kultūras nama ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.  

8. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” pulcēšanās vietas izveidei Ugāles ciemā. 

9. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” kvalitatīvas pieejamības nodrošināšanai un kultūras mantojuma saglabāšanai 

pašvaldības īpašumā “Ances muiža”. 

 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS  ĒTIKAS KODEKSA APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: S.Jurcika) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Bāriņtiesas priekšsēdētājai S.Jurcikai. 

 

S.Jurcika informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu publiskas personas orgāns 

un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes lēmuma 

pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības 
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noteikumiem, darba aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību 

(iekšējie noteikumi). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Latvijas Republikas  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada bāriņtiesas ētikas kodeksu (pielikumā uz divām lapām). 

2. Lēmums un Ventspils novada bāriņtiesas ētikas kodekss stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

3. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils 

novada domes lēmuma izraksta un noteikumu saņemšanas, publicēt Ventspils novada bāriņtiesas 

ētikas kodeksu Ventspils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

4. Uzdot Kancelejai (L.Zernevicai), triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu ar Ventspils novada bāriņtiesas ētikas 

kodeksu Ventspils novada bāriņtiesai un  Sabiedrisko attiecību speciālistam D.Veidemanim. 

 

2.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA 

SPORTISTU UN TRENERU APBALVOŠANU 

(ziņo: J.Ziemele) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Bērnu un jaunatnes sporta skolas drektorei J.Ziemelei. 

 

J.Ziemele informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas 28.04.2017. lēmumu un 26.10.2015. „Par 

naudas balvu un Atzinības rakstu piešķiršana sportā par izciliem sasniegumiem“ un pamatojoties uz 

Ventspils novada domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Naudas balvu par izciliem 

sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtību un apmēru“ 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Piešķirt Atzinības rakstus un naudas balvas sportā: 

1.1. Teodoram Drazlovskim (personas kods ***, adrese:***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

audzēknim par iegūto 2.vietu 2000m/kav. skrējienā Latvijas Republikas čempionātā 

vieglatlētikā  U 18 grupā - 70,00 euro pēc nodokļu ieturēšanas;  

  

1.2. Dainim Lodiņam (personas kods ***, adrese:***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim 

par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu vieglatlētikā Latvijas Republikas čempionātā  – 35.00 

euro pēc nodokļu ieturēšanas; 

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai) veikt naudas balvu izmaksu 

līdz 25.05.2017., šā lēmuma 1.punktā minētajām personām. 

 

3. Uzdot Kancelejai  (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētos Atzinības rakstus. 

 

4. Noteikt, ka šajā lēmumā 1.punktā noteiktais apbalvojums tiek piešķirts svinīgā pasākumā 

25.05.2017. 
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5. Uzdot Ventspils novada BJSS direktorei J.Ziemelei paziņot šā lēmuma 1.punktā minētām 

personām par ierašanos uz svinīgo pasākumu līdz 20.05.2017. 

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpiddrirektoram D.Valdmanim. 

 

8. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu BJSS direktorei (J.Ziemelei), Kancelejai 

(E.Ozoliņa), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai), pašvaldības 

izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

Plkst. 11.15. ierodas deputāts A.Matisons. 

 

3.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA KULTŪRVĒSTURISKO OBJEKTU ILGTERMIŅA DARBĪBAS 

STRATĒĢIJAS 2017.-2025.GADAM APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: Ī.Roze –Posuma, debatēs: A.Mucenieks, M.Dadzis, G.Bože, A.Vārpiņš, G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu uzņēmējdarbības atbalsta konsultantei Ī.Rozei-Posumai. 

 

Ī.Roze -Posuma informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Mucenieks norāda, ka stratēģijā nav ierakstīts Jūrkalnes vējturu nams, norāda uz nepilnībām. 

Ī.Roze –Posuma paskaidro, ka stratēģiju var papildināt. Finansējums- Vējturu nams – 463 385 euro 

(ERAF 203 988 euro, pašvaldība 259 397 euro), veloceliņš – 62 850 euro (ERAF 53 422 euro, 

pašvaldība 9 428 euro), Irbes tilts – 160 000 euro (ERAF 102 000 euro, pašvaldība 58 000 euro).  

M.Dadzis norāda, ka skaitļi ierakstīt, ņemot vērā iepirkumu. Jāpārstrādā projekts, lai būtu lētāk. 

G.Bože norāda, ka jautājums nav pienācīgi sagatavots, lai par to balsotu. Cik maksās Eiropa, cik 

nodokļu maksātāji. Stratēģija nav saprotama Jautājums nav izdiskutēts. 

M.Dadzis norāda, ka stratēģiju sagatavoja projektu vadītāja Kristīne Strika, sadarbībā ar Jūrkalnes 

pagasta pārvaldes vadītāju Guntaru Reķi, kā arī piedalījās konsultanti. Norāda, ka jautājums skatīts 

apvienotā komiteju sēdē. Norāda, ka, ja nepieciešams jautājumu izdiskutēt, tas ir izdarāms. 

G.Mačtams jautā, vai balsojot par stratēģiju tiek balsots par summām? 

A.Mucenieks norāda, ka reālās izmaksas būs zināmas pēc iepirkumu veikšanas. Norāda, ka projektus 

varam pārtaisīt. Par naudām tiks lemts pēc iepirkumu veikšanas. 

A.Vārpiņš jautā, kāda ir īstā summa? Vai pašvaldības 10-15% līdzfinansējums ir paredzēts kopējās 

izmaksās? 

M.Dadzis norāda, ka, ja stiprina stratēģiju, tad jāpielieto skaitļi, kas saistīti ar Ministru kabineta 

rīkojumu.  460 000,00 euro nav pamata parādīt stratēģijā, jo iepirkumi pārtraukti. 

Pēc deputātu debatēm A.Mucenieks ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākošo domes sēdi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 25.05.2017.domes sēdi 

 

4.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” POPES PAGASTA BRĪVDABAS ESTRĀDES 

PĀRBŪVEI 

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu koordinatorei E.Roģei. 



 6 

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-

2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts 

pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to 

labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 

2017.gada 18. maijam.  

Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2015.–2022. gadam Investīciju plāna 

Ilgtermiņa prioritātē IP1: “Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības attīstība” Rīcības 

virzienā RV4: “Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, daudzveidības un 

pieejamības nodrošināšana” paredzēts īstenot projektu “Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve”, 

pašvaldībā ir izstrādāta Popes estrādes skatītāju zonas pārbūves tāme. Plānotās kopējās izmaksas 

sastāda EUR 146 327,42.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “POPES PAGASTA BRĪVDABAS ESTRĀDES 

PĀRBŪVE” iesnieguma izstrādi un iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

atklāta projektu konkursa Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” ietvaros līdz 2017.gada 18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai EUR 101 327,42 (viens simts viens tūkstotis trīs simti 

divdesmit septiņi euro un četrdesmit divi centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 

146 327,42 (viens simts četrdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi euro un četrdesmit divi 

centi), no pašvaldības 2018. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās 

izmaksas sastāda EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro un nulle centi), bet ELFLA finansējums 

sastāda EUR 45 000 (četrdesmit pieci tūkstoši euro un nulle centi). 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Popes pagasta pārvaldei 

(M.Libkovskis). 

 

5.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” GĀJĒJU TILTA IZBŪVE PĀR UŽAVAS UPI 

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu koordinatorei E.Roģei. 

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
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Pamatojoties uz atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-

2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts 

pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to 

labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 

2017.gada 18. maijam.  

Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2015.–2022. gadam Investīciju plāna 

Ilgtermiņa prioritātē IP2: “Videi draudzīgas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība” Rīcības virzienā 

RV3: “Vides kvalitātes līdzsvarota saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” paredzēts 

īstenot projektu “Gājēju tiltiņa izbūve pāri Užavas upei Užavas ciema centrā”, pašvaldībā ir izstrādāta 

gājēju tilta pār Užavas upi Užavas ciemā izbūves tāme. Plānotās kopējās izmaksas sastāda EUR 

78 863,43.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “GĀJĒJU TILTA IZBŪVE PĀR UŽAVAS UPI” 

iesnieguma izstrādi un iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu 

konkursa Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

ietvaros līdz 2017.gada 18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai EUR 33 863,43 (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit trīs euro un četrdesmit trīs centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 78 

863,43 (septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro un četrdesmit trīs centi), no 

pašvaldības 2018. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro un nulle centi), bet ELFLA finansējums sastāda 

EUR 45 000 (četrdesmit pieci tūkstoši euro un nulle centi).  

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Užavas pagasta pārvaldei 

(L.Erliha-Štranka). 

 

6.§ 
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI “FONDS “CILVĒKS CILVĒKAM”” 

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu koordinatorei E.Roģei. 

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklātu konkursu projektu iesniegumu iesniegšanai Eiropas lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-

2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, projektu iesniegumu 

pieņemšana notiek līdz 2017. gada 18. maijam. 
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2017. gada 3. maijā pašvaldībā ir saņemts biedrības “FONDS “CILVĒKS CILVĒKAM”” 

(reģistrācijas numurs 40008040228) iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu ELFLA finansēta 

projekta “Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas ārējās vides labiekārtošana sociālā 

riska atstumtības mērķa grupai” īstenošanai Ventspils novada Jūrkalnes pagastā ar mērķi bijušās 

Jūrkalnes skolas ēkā sniegt ilgstošās diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus pieaugušām personām, 

un nodrošināt piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Biedrība lūdz Ventspils novada pašvaldību projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt 

līdzfinansējumu 4 978,70 EUR (četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi euro un septiņdesmit  

centi) apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atzīt projekta “Nodibinājums “Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas ārējās vides 

labiekārtošana sociālā riska atstumtības mērķa grupai” ideju par lietderīgu, un projekta 

apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “FONDS “CILVĒKS CILVĒKAM”” 

EUR 4 978,70 EUR (četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi euro un septiņdesmit centi) 

apmērā jeb 10% no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 49 787,00 (četrdesmit deviņi 

tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro un nulle centi), no pašvaldības 2017.gada 

projektiem paredzētajiem līdzekļiem.  

2. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza) un nosūtīt biedrībai “FONDS “CILVĒKS CILVĒKAM”” (adrese: Cīruļu iela 9, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466). 

 

7.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” PILTENES KULTŪRAS NAMA ĒKAS 

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI 

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu koordinatorei E.Roģei. 

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-

2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts 

pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to 

labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2017. 

gada 18. maijam.  

Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2015.–2022. gadam Investīciju plāna 

Ilgtermiņa prioritātē IP1: “Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības attīstība” Rīcības 

virzienā RV4: “Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, daudzveidības un 

pieejamības nodrošināšana” paredzēts īstenot projektu “Piltenes kultūras nama ēkas atjaunošana”, 

pašvaldībā ir izstrādāta tāme “Energoefektivitātes uzlabošana Piltenes kultūras nama ēkai”. Plānotās 

kopējās izmaksas sastāda EUR 133 092,71.   
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Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “PILTENES KULTŪRAS NAMA ĒKAS 

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA” iesnieguma izstrādi un iesniegšanu biedrībai 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu konkursa Eiropas lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros līdz 2017.gada 

18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai EUR 88 092,71 (astoņdesmit astoņi tūkstoši 

deviņdesmit divi euro un septiņdesmit viens cents) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda 

EUR133 092,71 (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit divi euro un septiņdesmit 

viens cents), no pašvaldības 2018. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta 

attiecināmās izmaksas sastāda EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro un nulle centi), bet 

ELFLA finansējums sastāda EUR 45 000 (četrdesmit pieci tūkstoši euro un nulle centi).  

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Piltenes pilsētas un pagasta 

pārvaldei (J. Abakuks). 

 

8.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” PULCĒŠANĀS VIETAS IZVEIDEI  

UGĀLES CIEMĀ 

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu koordinatorei E.Roģei. 

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-

2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts 

pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to 

labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 

2017.gada 18. maijam.  

Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2015.–2022. gadam Investīciju plāna 

Ilgtermiņa prioritātē IP3: “Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība” Rīcības 

virzienā RV4: “Komercdarbības vides uzlabošana, veicinot rūpniecības ar augstu pievienoto vērtību 

attīstību, un kooperāciju komercsabiedrību konkurētspējas paaugstināšanai” paredzēts īstenot projektu 

“Esošā tirgus paviljona demontāža, jauna daudzfunkcionāla tirgus paviljona, tirdzniecības nojumju, 

tām nepieciešamo inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtojuma būvniecība, Ugāles ciemā, 

Ugāles pagastā, Ventspils novadā”, pašvaldībā ir izstrādāts būvprojekts “Nekustamā īpašuma „Tirgus” 

teritorijas labiekārtošana Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā”. Plānotās kopējās izmaksas 

sastāda EUR 406 243,29. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “PULCĒŠANĀS VIETAS IZVEIDE UGĀLES CIEMĀ” 

iesnieguma izstrādi un iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu 

konkursa Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

ietvaros līdz 2017.gada 18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai EUR 361 243,29 (trīs simti sešdesmit viens tūkstotis 

divi simti četrdesmit trīs euro un divdesmit deviņi centi) no projekta kopējām izmaksām, kas 

sastāda EUR 406 243,29 (četri simti seši tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un divdesmit deviņi 

centi) no pašvaldības 2018. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās 

izmaksas sastāda EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro un nulle centi), bet ELFLA finansējums 

sastāda EUR 45 000 (četrdesmit pieci tūkstoši euro un nulle centi).  

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), 

Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Ugāles pagasta pārvaldei (H.Mendrišora). 

 

9.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” KVALITATĪVAS PIEEJAMĪBAS 

NODROŠINĀŠANAI UN KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANAI PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ 

,,ANCES MUIŽA” 

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu koordinatorei E.Roģei. 

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-

2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts 

pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to 

labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 

2017.gada 18. maijam.  

Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2015.–2022. gadam Investīciju plāna 

Ilgtermiņa prioritātē IP1: “Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības attīstība” Rīcības 

virzienā RV4: “Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, daudzveidības un 

pieejamības nodrošināšana” paredzēts īstenot projektu “Sabiedriskā centra "Ances muiža" attīstība”, 

pašvaldībā ir izstrādāta “Ances muižas ēkas atjaunošana” tāme. Plānotās kopējās izmaksas bez PVN 

sastāda EUR 111 863,35. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “KVALITATĪVAS PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA 

UN KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ „ANCES 

MUIŽA”” iesnieguma izstrādi un iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

atklāta projektu konkursa Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” ietvaros līdz 2017.gada 18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai EUR 66 863.35 (sešdesmit seši tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit trīs euro un trīsdesmit pieci centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 111 

863,35 (viens simts vienpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro un trīsdesmit pieci centi), 

no pašvaldības 2018. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro un nulle centi), bet ELFLA finansējums sastāda EUR 

45 000 (četrdesmit pieci tūkstoši euro un nulle centi).  

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), 

Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Ances pagasta pārvaldei (A.Kajaka). 

========================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sēdi slēdz plkst. 12.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                            

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


