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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2020.gada 12.martā                                                                                60 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.30 

Sēdi atklāj plkst. 11.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams                       

                 Ilva Cērpa          

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis          

                                    Andris Vārpiņš 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Artis Kuģenieks 

 

Attaisnotu iemeslu dēļ nav ieradušies deputāti Andris Jaunsleinis        
                                                                           Aigars Azis 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                               Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

                               Evita Roģe, projekta koordinatore 

 

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

 

1. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” Ugāles pagasta brīvdabas sporta laukuma labiekārtošanai.  

2.  Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošanai Užavas ciemā.  

3. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma ierīkošanai Ziru pagastā. 

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

attīstības iniciatīvas” Zūru ciema teritorijas labiekārtošanai.  

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

attīstības iniciatīvas” Dokupes ciema labiekārtošanai.  

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, M.Dadzis, 

D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS 

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

Apstiprināt šādu 2020.gada 12.marta domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” Ugāles pagasta brīvdabas sporta laukuma labiekārtošanai.  

2.  Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošanai Užavas ciemā.  

3. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma ierīkošanai Ziru pagastā. 

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

attīstības iniciatīvas” Zūru ciema teritorijas labiekārtošanai.  

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

attīstības iniciatīvas” Dokupes ciema labiekārtošanai.  

 

1.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” UGĀLES PAGASTA BRĪVDABAS SPORTA 

LAUKUMA IERĪKOŠANAI 

(ziņo:E.Roģe) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta 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 konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP) 

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.  

Pamatojoties uz 2019. gada 6. janvārī no Ugāles pagasta pārvaldes saņemto iesniegumu, 2020. gada 14. 

janvārī Ventspils novada domes Apvienoto komiteju sēdē tika pieņemts lēmums iesniegšanai konkursā 

izvirzīt projektu “Mēs par veselīgu Ugāli!”, kā ietvaros Ugāles pagasta Ugāles ciema Skolas ielā 5a pie 

Ugāles sporta centra plānots ierīkot āra trenažieru un ielu vingrošanas laukumu ar 6 āra trenažieriem, 8 

ielu vingrošanas rīkiem (ar drošības segumu), 2 soliņiem un atkritumu urnu.  

Pašvaldībā ir izstrādāts projekta iesniegums un apliecinājuma karte. Plānotās kopējās izmaksas sastāda 

EUR 21 054,41. Paredzamās attiecināmās izmaksas ir EUR 17 400,34. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2020. gada 17. martam.  

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

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, 

M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, 

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Mēs par veselīgu Ugāli!” iesnieguma iesniegšanu 

biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu iesniegumu konkursa ELFLA LAP 

apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
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stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros līdz 2020.gada 

17.martam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 5 394,10 (pieci tūkstoši trīs simti 

deviņdesmit četri eiro un desmit centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 21054,41 

(divdesmit viens tūkstotis piecdesmit četri eiro un četrdesmit viens cents), no pašvaldības 2020. gada 

projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 17 400,34 

(septiņpadsmit tūkstoši četri simti  eiro un trīsdesmit četri centi), bet ELFLA finansējums - EUR 

15 660,31 (piecpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit eiro un  trīsdesmit viens cents).   

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) vienas darba dienas laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), 

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

 

2.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU PAGALMA 

LABIEKĀRTOŠANAI UŽAVAS CIEMĀ 

 (ziņo:E.Roģe) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta 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 konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP) 

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.  

Pamatojoties uz 2019. gada 30. oktobrī no Užavas pagasta pārvaldes saņemto iesniegumu, 2020. gada 

14. janvārī Ventspils novada domes Apvienoto komiteju sēdē tika pieņemts lēmums iesniegšanai 

konkursā izvirzīt projektu “Daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošana Užavas ciemā”, kā ietvaros 

Užavas pagasta Užavas ciema “Dimanti” plānots veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalma 

labiekārtošanas darbus, ierīkojot bērnu rotaļu laukumu, veicot veļas žāvēšanas nojumes atjaunošanas un 

teritorijas zaļās zonas sakārtošanas darbus.  

Pašvaldībā ir izstrādāts projekta iesniegums un apliecinājuma karte. Plānotās kopējās izmaksas sastāda 

EUR 35 475,27. Paredzamās attiecināmās izmaksas ir EUR 29 318,40. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2020. gada 17. martam.  

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

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, 

M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, 

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošana Užavas 

ciemā” iesnieguma iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu 

iesniegumu konkursa ELFLA LAP apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar 

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

iniciatīvas” ietvaros līdz 2020. gada 17. martam.  
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2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 9 088,71 (deviņi tūkstoši 

astoņdesmit astoņi eiro un septiņdesmit viens cents) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda 

EUR 35 475,27 (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro un divdesmit septiņi 

centi), no pašvaldības 2020. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās 

izmaksas sastāda EUR 29 318,40 (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit eiro un  

četrdesmit centi), bet ELFLA finansējums - EUR 26 386,56 (divdesmit seši tūkstoši trīs simti 

astoņdesmit seši eiro un piecdesmit seši centi).  

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) vienas darba dienas laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(A.Āķis), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Užavas pagasta pārvaldei (L. Erliha 

- Štranka). 

 

3.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” BRĪVDABAS SPORTA AKTIVITĀŠU 

LAUKUMA IERĪKOŠANAI ZIRU PAGASTĀ 

 (ziņo:E.Roģe) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta 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 konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP) 

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.  

Pamatojoties uz Ziru pagasta pārvaldes un iedzīvotāju izteiktajiem ierosinājumiem, 2020. gada 14. 

janvārī Ventspils novada domes Apvienoto komiteju sēdē tika pieņemts lēmums iesniegšanai konkursā 

izvirzīt projektu “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem”, kā 

ietvaros Ziru pagasta Ziru ciema “Ainavas” plānots veikt sekojošus darbus: volejbola, futbola un 

basketbola laukuma izveide u.c. labiekārtošanas darbi sportisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas 

objekta izveidei.  

Pašvaldībā ir izstrādāts projekta iesniegums un apliecinājuma karte. Plānotās kopējās izmaksas sastāda 

EUR 32 246,68. Paredzamās attiecināmās izmaksas ir EUR 26 650,15. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2020. gada 17. martam.  

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

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, 

M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, 

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru 

pagasta iedzīvotājiem” iesnieguma iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

atklāta projektu iesniegumu konkursa ELFLA LAP apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana 

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

attīstības iniciatīvas” ietvaros līdz 2020. gada 17. martam.  
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2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 5 596,53 (pieci tūkstoši pieci 

simti deviņdesmit seši eiro un piecdesmit trīs centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda 

EUR 32 246,68 (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti četrdesmit seši eiro un sešdesmit astoņi centi), 

no pašvaldības 2020. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda EUR 26 650,15 (divdesmit seši tūkstoši seši simti piecdesmit eiro un piecpadsmit centi), bet 

ELFLA finansējums - EUR 23 985,13 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci eiro un 

trīspadsmit centi).  

 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) vienas darba dienas laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(A.Āķis), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Ziru pagasta pārvaldei (Dz.Ceriņa). 

 

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

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” ZŪRU CIEMA TERITORIJAS 

LABIEKĀRTOŠANAI 

(ziņo:E.Roģe) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta 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 konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP) 

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.  

Pamatojoties uz Vārves pagasta Zūru ciema iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem (pašvaldībā 

saņemts 04.01.2020 Zūrās notikušās iedzīvotāju sapulces protokols Nr.1), 2020. gada 14. janvārī 

Ventspils novada domes Apvienoto komiteju sēdē tika pieņemts lēmums iesniegšanai konkursā izvirzīt 

projektu “Zūras – bērniem un jauniešiem!”, kā ietvaros Vārves pagasta Zūru ciema “Zūru ūdenstorņi” 

plānots ierīkot basketbola – strītbola laukumu, bet Zūru ciema “Robežnieki” – bērnu rotaļu laukumu.  

Pašvaldībā ir izstrādāts projekta iesniegums un apliecinājuma karte. Plānotās kopējās izmaksas sastāda 

EUR 47662,02. Paredzamās attiecināmās izmaksas ir EUR 30000,00. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2020. gada 17. martam.  

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

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, 

M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, 

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Zūras – bērniem un jauniešiem!” iesnieguma iesniegšanu 

biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu iesniegumu konkursa ELFLA LAP 

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

aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros līdz 2020. gada 17. martam.  

 

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 20662,02 (divdesmit tūkstoši seši 

simti sešdesmit divi eiro un divi centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 47662,02 

(četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit divi eiro un divi centi), no pašvaldības 2020. gada 

projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 30000 (trīsdesmit 
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tūkstoši eiro un nulle centi), bet ELFLA finansējums - EUR 27000 (divdesmit septiņi 

tūkstoši eiro un  nulle centi).  

 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) vienas darba dienas laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), 

Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Vārves pagasta pārvaldei (G. Ansone). 

 

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

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” DOKUPES CIEMA LABIEKĀRTOŠANAI 

(ziņo:E.Roģe) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta 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 konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP) 

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.  

Pamatojoties uz Tārgales pagasta iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem, 2020. gada 14. janvārī 

Ventspils novada domes Apvienoto komiteju sēdē tika pieņemts lēmums iesniegšanai konkursā izvirzīt 

projektu “Dokupes ciema labiekārtošana”, kā ietvaros Tārgales pagasta Dokupes ciema “Dokupītē” 

plānots ierīkot bērnu rotaļu un sabiedrisko aktivitāšu laukumu ar bruģētu segumu.  

Pašvaldībā ir izstrādāts projekta iesniegums un apliecinājuma karte. Plānotās kopējās izmaksas sastāda 

EUR 27 921,65. Paredzamās attiecināmās izmaksas ir EUR 23 075,75 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2020.gada 17.martam.  

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

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, 

M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, 

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Dokupes ciema labiekārtošana” iesnieguma iesniegšanu 

biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu iesniegumu konkursa ELFLA LAP 

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

stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros līdz 2020.gada 

17.martam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 7153,48 (septiņi tūkstoši viens 

simts piecdesmit trīs eiro un četrdesmit astoņi centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda 

EUR 27 921,65 (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit viens eiro un sešdesmit pieci 

centi), no pašvaldības 2020. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās 

izmaksas sastāda EUR 23 075,75 (divdesmit trīs tūkstoši septiņdesmit pieci eiro un septiņdesmit 

pieci centi), bet ELFLA finansējums - EUR 20 768,17 (divdesmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit 

astoņi eiro un  septiņpadsmit centi).  
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3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) vienas darba dienas laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(A.Āķis), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Tārgales pagasta pārvaldei 

(M.Laksbergs). 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.45 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


