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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2020.gada 14.maijā                                                                                  66 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 

Saskaņā ar novada domes priekšsēdētāja 09.04.2020.rīkojumu Nr.59-p “Par domes un komiteju sēžu 

norisi attālināti”, Ventspils novada domes sēde notiek attālināti - videokonferences režīmā. 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs 

                                          

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams 

                                     Andris Jaunsleinis        
                 Ilva Cērpa          

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Aigars Azis 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis          

                                    Andris Vārpiņš 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Artis Kuģenieks 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                               Evita Roģe, projekta koordinatore 

                               Mārcis Laksbergs, Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs 

                               Guntars Reķis, Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs 

 

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

 

1. Par dalību EJZF atklātā projektu iesniegumu konkursā 43.02.pasākumā “Sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. 

2. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 



 2 

Atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Matisons, A.Azis, 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 14.maija domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par dalību EJZF atklātā projektu iesniegumu konkursā 43.02.pasākumā “Sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. 

2. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

 

1.§ 
PAR DALĪBU EJZF ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ 43.02. PASĀKUMĀ 

"SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANA" 

(ziņo: E.Roģe, M.Laksbergs, debates:A.Mucenieks, M.Dadzis, ) 

 

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

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam M.Laksbergam. 

M.Laksbergs norāda, ka ar šā projekta realizāciju, atrisinātu vairākas problēmas. 1.Vides pieejamība. 

Gan iekļūšana skolā, gan aktu zālē ir jāpārvietojas pa trepēm. 2. risināms ir jautājums par savienojumu 

ar pirmsskolas izglītības iestādi. 3.apkures sistēmas sakārtošana, jo tā iebūvēta zem grīdas, un pāris 

mezgli izskatās nepārliecinoši un labojami. 

 

Debates. 

 

M.Dadzis norāda, ka Attīstības nodaļa jau izstāstīja, ka tas ir projektu konkurss un finansējums virzīts 

uz jūraslietām. Finansējuma iegūšana nav bezcerīga. Ar šo projektu veiksmīgi varam atrisināt trīs 

problēmas. 

 

A.Mucenieks jautā, kas vēl piedalās konkursā. 

 

E.Roģe norāda, ka Ventspils pilsēta ar diviem projektiem. Par Dundagu vēl nekas nav zināms. 

Finansējums ir paredzēts trīs lieliem projektiem. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam 

43.02. pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitātē „Zvejas vai 

jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas 2015-2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts 

paredzēts pašvaldības iniciatīvām ar mērķi attīstīt un pilnveidot piekrastes teritoriju publisko 

infrastruktūru un kultūras mantojuma pieejamību. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 

2020.gada 16. maijam.  

Ņemot vērā Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam Investīciju plāna Vidēja 

termiņa prioritātē Nr. 1 "VESELĪGA, RADOŠA UN LĪDZDARBĪGA KOPIENA" paredzēto, 

pašvaldībā ir izstrādāts būvprojekts “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības 

nodrošināšana Tārgalē”, kā ietvaros Tārgales pamatskolā ir paredzēts veikt pasažieru lifta izbūvi, 

ieejas mezgla un apkures sistēmas pārbūvi, kā arī savienojuma starp pamatskolas un pirmsskolas 

izglītības iestādēm izbūvi, izveidojot piejūras teritorijas un zvejas kultūras mantojuma ekspozīciju. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Baltijas jūras piekrastes zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, 

popularizēšanu un pieejamību visiem Ventspils novada, jo īpaši Tārgales pagasta iedzīvotājiem un viņu 
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viesiem, uzlabot vietējo iedzīvotāju, jo īpaši sociālās atstumtības riska grupas dzīves kvalitāti, 

vairot viņu izpratni par Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu bagātībām un daudzveidību, 

zvejniecības vēsturi un vērtībām, stiprināt iedzīvotāju piederības apziņu un lepnumu par savu novadu 

un tā vērtībām.  

Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 409 794.82 (četri simti deviņi tūkstoši septiņi simti 

deviņdesmit četri euro 82 centi). Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 400 000.00 (četri simti 

tūkstoši euro 0 centi), bet EJZF finansējums - EUR 360 000.00 (trīs simti sešdesmit tūkstoši euro 0 

centi). 

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

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Matisons, A.Azis, 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 “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības 

nodrošināšana Tārgalē” iesnieguma izstrādi un iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa 

asociācija” atklāta projektu konkursa Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam 43.02. pasākuma "Sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitātē „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšana” ietvaros līdz 2020. gada 16. maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai EUR 49 794.82 (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi 

simti deviņdesmit četri euro 82 enti) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 409 794.82 

(četri simti deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro 82 centi), no pašvaldības 2021. gada 

budžetā projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem.  

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). 

 

2.§ 
PAR AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO VALSTS KASES  

(ziņo: E.Roģe, G.Reķis, debates:G.Bože, M.Dadzis, A.Azis, D.Vašuka) 

 

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

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājam G.Reķim. 

G.Reķis norāda, ka iepriekšējais projekts bijis tāds, ka ceļš izprojektēts ne tāds, ka vajadzētu būt. Bija 

pieredzes braucienā uz Igauniju. Tika iegūts līdzīgs risinājums Rīvas upei.  Tiks izveidota neliela upīte 

ap Rīvas dambi, ar precīzu straumes ātrumu un ūdens daudzumu. Šis būs vienīgais zivju ceļš Latvijā, 

kas darbosies. Būs izmantojams arī pētniecībā. Būs nodrošināts ar slūžām, kas regulēs straumes ātrumu 

un ūdens daudzumu. 

 

G.Bože jautā, cik Rīvas upe ir Ventspils novadā? 

 

G.Reķis norāda, ka  nāk no Vilgāles ezera. Jūrkalnē nebeidzas aiz aizsprosta. Puse upes ir Valsts 

mežiem. 

A.Azis jautā par Venta 1, uzvarēja konkursā, bet vai Venta 1 ir speciālisti zivju ceļa izbūvei. 

 

G.Reķis norāda, ka tur vairāk ir rakšanas darbi, akmeņu izlikšana. Nav nekā tāda, ko Venta 1 nevarētu 

veikt. Būs piesaistīts būvuzraugs. 

 

A.Azis norāda  uz to, lai nav tā, ka ceļš ir, bet zivis neiet. 
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D.Vašuka norāda, ka ne jau galvenais, vai Venta 1 ir darbojušies vai nē. Galvenais pamats ir projekts. 

 

M.Dadzis norāda, ka organizējot iepirkumu, projekta autori noteica, ka jābūt hidrotehnisko būvju 

būvniekiem. Mēs pieļāvām, ka var piedalīties ceļu būvnieki, ar pieredzi metrīgas caurtekas izbūvei. 

Noteikums jāpiesaista darbu vadītājs ar sertifikātu hidrobūvju būvniecībā. Pieteicās vairāki ceļu būves 

speciālisti. Lētākais piedāvājums Venta 1. 

 

G.Bože norāda, ka Venta 1 ir novada lielākais nodokļu maksātājs un šāds lēmums ir apsveicams. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz 2016. gada 29. decembrī pieņemto Ventspils novada Domes lēmumu (sēdes protokols 

Nr. 87 10.§) un 2017. gada 6. janvārī parakstīto partnerības deklarāciju, Ventspils novada pašvaldība 

(turpmāk – Pašvaldība) ir apņēmusies īstenot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās 

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma 

galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” jeb RETROUT #RO65.  

Projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma 

galamērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu, kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, attīstot 

ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas vadības metodes, kas orientētas uz jūras taimiņiem, kā arī 

stiprināt Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas tūrisma pārvaldības ietvaru. Projekta ietvaros Jūrkalnes 

pagasta Rīvas upē tiks izbūvēts zivju ceļš, lai nodrošinātu zivju migrāciju pār bijušās papes rūpnīcas 

vajadzībām izbūvēto dambi. 

2020. gada 5. maijā Pašvaldības Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “Venta 1” 

par būvdarbu veikšanu Rīvas upes zivju ceļa izbūvei. Līguma summa sastāda 164 423,38 eiro ar PVN.  

Pēc veiktās cenu aptaujas noskaidrots, ka līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu tiks slēgts 

ar SIA “Meko V” par līguma summu 7 441,50 eiro ar PVN. 

Būvdarbu un būvuzraudzības izmaksas kopā sastāda 171 864,88 eiro ar PVN. Projekta apstiprinātās 

attiecināmās izmaksas sastāda 139 188,00 eiro. ERAF līdzfinansējums ir 118 309,80 eiro. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un 

10.12.2019. Ministru kabineta noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 11.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, 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. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, būvdarbu un 

būvuzraudzības veikšanai projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma 

galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” jeb RETROUT #RO65 

ietvaros 139 188,00 eiro (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi eiro 

un 00 centi) apmērā.  

 

2. Piešķirt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 32 676,88 eiro (trīsdesmit divi tūkstoši 

seši simti septiņdesmit seši eiro 88 centi) apmērā no pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

 

3. Aizņēmuma izņemšanu veikt 2020. gadā, pamatojoties uz darbu izpildes grafiku. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2021. gada 1. janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 3 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 

6. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 10. 
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decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

11.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomē līdz 27.05.2020. 

 

7. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

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

Attīstības nodaļai (E. Roģe).  

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

Sēdi slēdz plkst. 09.45 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks     _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa    _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


