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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 

 

2016.gada 12.maijā                                                                                      72 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 12.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                    Guntis Mačtams                                       

               Ilva Cērpa 

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                                   Artis Fetlers                 

                                   Andris Vārpiņš                 

                                   Māris Dadzis                          

                                   Vilnis Dzirnieks  

                                   Aivars Čaklis 

                                    Elita Kuģeniece                                      

                                    Gaidis Bože 

 

Nav ieradušies deputāti Andris Jaunsleinis 

                                       Andis Zariņš 

 

Administrācija:   Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                            Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                            Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                            Evita Roģe, projektu koordinatore 

                            Sandra Jurcika, Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

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

1. Par L.un R.A. iesniegumu.  

2. Par PSIA “Ugāles nami” ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu.  

3. Par pilnvarojumu dalībai LPS kongresā un biedru sapulcē.  
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4. Par nekustamā īpašuma “Pamatskola”, Jūrkalnes pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai –nodibinājumam “Fonds “Cilvēks cilvēkam””.  

5. Par nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 98560030282003, un tai funkcionāli 

nepieciešamā zemes gabala, Popes pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai “Biedrībai “Popes muiža””.  

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

attīstības iniciatīvas” Ugāles pagasta atlētikas zāles labiekārtošanai.  

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Popes muiža”.  

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”.  

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

attīstības iniciatīvas” brīvdabas trenažieru un bērnu rotaļu vietas elementu iegādei un 

uzstādīšanai Usmas ciema pludmalē 

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

attīstības iniciatīvas” paaudžu tikšanās vietas izveidei Tārgales ciemā.  

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

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Piltenes evaņģēliski luteriskai draudzei.  

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Usmas krasts”. 

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

attīstības iniciatīvas” jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Vārves ciemā. 

 

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.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, G.Bože), PRET – 

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

Apstiprināt šādu 2016.gada 12.maija domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Lanas un Raivja Apermaņu iesniegumu.  

2. Par PSIA “Ugāles nami” ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu.  

3. Par pilnvarojumu dalībai LPS kongresā un biedru sapulcē.  

4. Par nekustamā īpašuma “Pamatskola”, Jūrkalnes pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai –nodibinājumam “Fonds “Cilvēks cilvēkam””.  

5. Par nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 98560030282003, un tai funkcionāli 

nepieciešamā zemes gabala, Popes pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai “Biedrībai “Popes muiža””.  

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

attīstības iniciatīvas” Ugāles pagasta atlētikas zāles labiekārtošanai.  

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Popes muiža”.  

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”.  

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

attīstības iniciatīvas” brīvdabas trenažieru un bērnu rotaļu vietas elementu iegādei un 

uzstādīšanai Usmas ciema pludmalē 

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

attīstības iniciatīvas” paaudžu tikšanās vietas izveidei Tārgales ciemā.  

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

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Piltenes evaņģēliski luteriskai draudzei.  

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Usmas krasts”. 

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

attīstības iniciatīvas” jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Vārves ciemā. 

 

1.§ 
PAR L.UN R.A. IESNIEGUMU 

(ziņo: S.Jurcika) 
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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. 

Ventspils novada pašvaldībā 05.04.2016. (reģ.Nr.IN8133) saņemts L. Un R.A., adrese: ***, 

iesniegums, kurā  norādīts, ka iesniedzēji ir audžuģimene Ņ.K., personas kods ***, un lūdz piešķirt 

vienreizēju naudas pabalstu veselības uzlabošanai. Ņ.K. ir piedzimis ar smagām veselības problēmām. 

Audžuģimene lūdz sniegt materiālu atbalstu. 

Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 15.panta 

pirmās daļas 8.punktu un Ventspils novada domes  Finanšu komitejas 21.04.2016. (protokols Nr.8, 

11.§) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 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, 

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

 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ņ.K., personas kods ***, audžuģimenei 140,00 EUR apmērā, bērna 

veselības aprūpes nodrošināšanai, logopēda nodarbībām. 

 

2. Šā lēmuma 1.punktā noteikto vienreizējo pabalstu (140,00 euro) ieskaitīt L.A. norādītajā kontā 

no pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta nesadalītā rezerves atlikuma. 

 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada bāriņtiesai (S.Jurcika). 

 

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (V.Gruntmane), Bāriņtiesai (S.Jurcika), L.A., adrese: ***. 

 

2.§ 
PAR PSIA „UGĀLES NAMI” ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU TARIFU APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: I.Bērtulsons) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu izpilddirektora vietniekam I.Bērtulsonam. 

 

I.Bērtulsons informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Sakarā ar PSIA „Ugāles nami” ūdenssaimniecības projekta II kārtas realizāciju Ugāles ciemā, un 

vadoties no projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē II kārta” tehniski ekonomiskā 

pamatojuma (TEP) nosacījumiem, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta c) apakšpunktu un d) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 13 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, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Ugāles ciemā juridiskām un fiziskām personām ūdensapgādes tarifu 0,84 EUR/m
3
 

(bez PVN), nosakot tā piemērošanu, sākot ar 2016.gada 1.septembri. 

2.  Apstiprināt Ugāles ciemā juridiskām un fiziskām personām sadzīves kanalizācijas tarifu 1,40 

EUR/m
3
 (bez PVN) nosakot tā piemērošanu, sākot ar 2016.gada 1.septembri. 
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3. Uzdot PSIA „Ugāles nami” līdz 2016.g. 1.jūnijam rakstiski brīdināt šā lēmuma 1.un 2.punktā 

norādīto pakalpojumu saņēmējus par tarifu izmaiņām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

4. Noteikt, ka ar 2016.gada 1.septembri spēku zaudē 2015.gada 30.jūlija Ventspils novada Domes 

lēmums „Par ūdens tarifa projekta apstiprināšanu pašvaldības SIA „Ugāles nami” (prot.Nr.56. 

5.§). 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības SIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājam 

Jurim Bērziņam. 

6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

7. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) 3 dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, nosūtīt šā lēmuma izrakstu PSIA „Ugāles nami”. 

 

3.§ 
PAR PILNVAROJUMU DALĪBAI LPS KONGRESĀ UN BIEDRU SAPULCĒ 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 12.04.2016. vēstule 

Nr.0420161121/A627 „Par Latvijas Pašvaldību savienības 27.kongresu un biedru sapulci šī gada 

20.maijā“, kurā Ventspils novada pašvaldība ir uzaicināta piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 

(turpmāk-LPS) 27.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2016.gada 20.maijā Liepājas pilsētas 

Olimpiskajā centrā. Pārstāvniecībai LPS kongresā, saskaņā ar LPS Statūtu 6.5.punktu, Ventspils 

novada pašvaldībai ir 2 delegātu vietas kongresā – domes priekšsēdētājam un vienam domes 

pilnvarotam pašvaldības deputātam. Pārstāvniecībai LPS biedru sapulcē, saskaņā ar LPS Statūtu 

5.5.punktu, Ventspils novada pašvaldību pārstāv domes priekšsēdētājs vai pilnvarots pašvaldības 

deputāts.    

Ņemot vērā to, ka Ventspils novada pašvaldībai ir 2 delegātu vietas kongresā, tad ir nepieciešams 

pilnvarot vienu domes pašvaldības deputātu pārstāvniecībai LPS kongresā un pamatojoties uz LR 

likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties 

balsošanā deputātam M.Dadzim, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Pilnvarot Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieku Māri Dadzi piedalīties Latvijas 

Pašvaldību savienības 27.kongresā 2016.gada 20.maijā. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (V.Grundmane) veikt dalības maksas 

(dalībai kongresā un biedru sapulcē EUR 35.00 no katra delegāta) pārskaitījumu uz LPS, 

reģ.Nr.40008020804, norēķina kontu LV53UNLA0001001700906 SEB banka, kods 

UNLALV2X ar norādi „Kongress“, 2 (divu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) veikt kongresa un biedru sapulces delegātu (dalībnieku) 

reģistrāciju elektroniski interneta vietne izmantojot saiti http://www.registration.lv/lps-kongress  

un nosūtīt šā lēmuma izrakstu Latvijas Pašvaldību savienībai, adrese: Mazā pils iela 1, Rīga, LV-

1050, ierakstītā sūtījumā līdz 2016.gada 13.maijam. 

4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam Mārim Dadzim, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību.   
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4.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ „PAMATSKOLA”, JŪRKALNES PAGASTĀ NODOŠANU 

BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAI NODIBINĀJUMAM 

„FONDS „CILVĒKS CILVĒKAM”” 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 23.03.2016. saņemts nodibinājuma ”Fonds „Cilvēks Cilvēkam”” 

(turpmāk – Nodibinājums), reģistrācijas Nr.40008040228, juridiskā adrese: Cīruļu iela 6, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads, LV-3466, valdes priekšsēdētāja Jāņa Brieža iesniegums (reģ. Nr. IN6966) ar 

lūgumu rast iespēju nodot Nodibinājumam lietošanā Ventspils novada pašvaldības telpas – Jūrkalnes 

pagasta skolu ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes darbības paplašināšanai.  

Nodibinājuma ierosinājums par Nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 2016.gada 

25.aprīlī ir izskatīts Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejā (sēdes protokols Nr.4, 4.§), un nolemts Nodibinājuma lūgumu par iepriekš minētā 

nekustamā īpašuma un zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā atbalstīt. 

 Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums „Pamatskola”, Jūrkalnē, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā, kadastra 

numurs 9850 002 0323 (turpmāk – Nekustamais īpašums), 2004.gada 1.septembrī nostiprināts 

Jūrkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000147815 uz Jūrkalnes pagasta pašvaldības 

vārda. Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 

13.punktu, kurš nosaka, ka novada  pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību 

institūciju finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Ventspils novada pašvaldība ir Jūrkalnes 

pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma „Pamatskola” īpašnieks. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9850 002 0323, platība 2.21 ha, un 3 (trīs) nedzīvojamās ēkas: 

skola, kadastra apzīmējums 98500020323001, ar kopējo platību 1325 m
2
, noliktava, kadastra 

apzīmējums 98500020323002,  ar platību 70.9 m
2
, un lapene, kadastra apzīmējums 98500020323003, 

ar platību 46.3 m
2
. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem, Nekustamā īpašuma kopējā kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. 

ir 37253 EUR, tajā skaitā zemes vienības kadastrālā vērtība – 8718 EUR. Saskaņā ar Finanšu nodaļas 

ar centralizēto grāmatvedību sniegto informāciju, skolas ēkas atlikusī bilances vērtība uz 31.12.2015. ir 

116127.54 EUR, palīgēkām (bilances) atlikuma vērtības nav. Saskaņā ar VZD NĪVKIS datiem zemes 

vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kods - 

0901. Saskaņā ar Ventspils novada Jūrkalnes pagasta teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums 

atrodas zonējumā: sabiedrisko iestāžu apbūve. 

2. Pamatojoties uz Ventspils novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumu (sēdes protokols 

Nr.61, 6.§, 1.p.) „Par Ventspils novada Jūrkalnes pamatskolas likvidāciju” nolemts 2016.gada 29.jūlijā 

likvidēt Ventspils novada Jūrkalnes pamatskolu, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112900053, 

adrese: „Pamatskola”, Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626. Ar minētā lēmuma 

12.punktu izpildirektoram D.Valdmanim uzdots izveidot darba grupu, kurai jāsagatvo un jāiesniedz 

domei priekšlikumi par Jūrkalnes pamatskolas ēkas turpmākās izmantošanas iespējām. Šāda darba 

grupa ar izpilddirektora rīkojumu tika izveidota, grupas vadītājs noteikts M.Dadzis. Darba grupa, 

ievērojot  Nodibinājuma izteikto vēlmi, atzinusi to par vērā ņemamu un uzdots NĪ nodaļai iesniegt 

izskatīšanai Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejā minēto priekšlikumu. Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums „Pamatskola” turpmāk nav 
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nepieciešams Ventspils novada pašvaldības iestādēm pašvaldības funkciju un struktūrvienībām 

noteikto uzdevumu izpildei, nav mērķtiecīgi veikt pašvaldības finanšu līdzekļu ieguldīšanu īpašuma 

turpmākajā apsaimniekošanā un uzturēšanā, var tikt lemts jautājums par šī nekustamā nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā lietderību.  

3. Nodibinājums „Fonds „Cilvēks Cilvēkam”” darbojas Sociālās aprūpes centrā Pāvilostā, Cīruļu 

ielā 6, kā ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde. Iestādē pastāvīgi ilgstošajā 

sociālajā aprūpē un rehabilitācijā atrodas 54 cilvēki. Tā dibināta ar mērķi sniegt palīdzību cilvēkiem, 

kuri paši vairs nespēj par sevi parūpēties tā, lai turpinātu pilnvērtīgu dzīvi. Iestāde pielāgota invalīdu 

vajadzībām. Iestādes valdes priekšsēdētājs Jānis Briedis lūdz rast iespēju nodot Nodibinājuma ilgstošās 

aprūpes un rehabilitācijas iestādei lietošanā uz 10 līdz 15 gadiem Ventspils novada pašvaldības 

likvidējamās Jūrkalnes pamatskolas ēku, jo Iestādei nepieciešamas jaunas telpas darbības 

paplašināšanai, sakarā ar to, ka pieaug pieprasījums pēc diennakts ilgstošās aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumiem. Jūrkalnes pamatskolas ēku, kas ir labā tehniskā stāvoklī, iespējams pielāgot Iestādes 

darbības vajadzībām, neveicot īpaši lielus finansiālus ieguldījumus, un tajā varētu uzņemt ap 40 

iemītniekiem. Nākotnē, darbībai paplašinoties, iemītnieku skaits varētu pieaugt. Iestādes darbības 

nodrošināšanai varētu tikt radītas aptuveni 15 jaunas darba vietas.   

4. Saskaņā ar LR Finanšu ministrijas 23.07.2009. lēmumu Nr.184, nodibinājumam „Fonds 

„Cilvēks Cilvēkam“” (reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra sabiedrisko organizāciju reģistrā 1999.gada 

25.februārī, un Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 14.novembrī, reģ. Nr.40008040228, ar 

mērķi: trūcīgo un sociāli maznodrošināto personu grupu sociālās labklājības celšana; labdarības 

pasākumu organizēšana) piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās: 

cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās 

labklājības celšana. Saskaņā ar LR Labklājības ministrijas 17.03.2006. izsniegto apliecību Nr.101 

Nodibinājums reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā Ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcija. 

5.  Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

(turpmāk – Likums) 5.panta otrās daļas 4
1
 punkta nosacījumiem, publiskas personas mantu var nodot 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, kura kā to nosaka minētā panta (3
1
) daļa, 

nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu un sedz ar to saistītos izdevumus, bet Likuma 5.panta 5.daļa 

nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns (resp. – dome). Publiskas personas 

mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai 

organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas 

personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejā (25.04.2016. sēdes prot. Nr.4, 4.§) noteikto, kā arī ievērtējot lietderības 

apsvērumus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4
1
 punktu, 3

1
 daļu, un piekto daļu,; Administratīvā procesa 

likuma 65.panta ceturto daļu, 66.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 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, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam „Fonds „Cilvēks Cilvēkam””, reģ. 

Nr.40008040228, bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Pamatskola”, Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., ar kadastra numuru 9850 002 0323, 

sastāvā esošo nedzīvojamo ēku – skola (kadastra apzīmējums 98500020323001), divas palīgēkas: 

noliktava (kadastra apzīmējums 98500020323002) un lapene (būves kadastra apzīmējums 

98500020323003) un zemesgabalu aptuveni 1.0 ha platībā (zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 9850 002 0323 iežogotā daļa), uz termiņu 10 (desmit) gadi, nosakot mērķi: ilgstošās 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes izveidošana un darbība.  

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) 10 (desmit) darbdienu laikā no domes sēdes 

protokola parakstīšanas dienas sagatavot un organizēt bezatlīdzības lietošanas līguma noslēgšanu 

ar šī lēmuma 1.punktā minēto sabiedriskā labuma organizāciju (pielikums Nr.1). 
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3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram (D.Valdmanis) parakstīt bezatlīdzības lietošanas līgumu, 

atbilstoši Ventspils novada domes lēmuma pielikumam Nr.1.    

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstus: 

4.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā: nodibinājumam „Fonds „Cilvēks Cilvēkam””, adrese: 

Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466; 

4.2. nodot: Jūrkalnes pagasta pārvaldei; Nekustamo īpašumu nodaļai, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību, pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim. 
 

5.§ 
PAR NEDZĪVOJAMĀS ĒKAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 98560030282003, UN TAI 

FUNKCIONĀLI NEPIECIEŠAMĀ ZEMESGABALA, POPES PAGASTĀ, NODOŠANU 

BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAI 

 „BIEDRĪBA „POPES MUIŽA”” 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 30.03.2016. saņemts biedrības ”Biedrība „POPES MUIŽA”” (turpmāk – 

Biedrība), reģistrācijas Nr.40008249341, juridiskā adrese: „Meždārzi 1”, Pope, Popes pag., Ventspils 

nov., LV-3614, valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Vašuka iesniegums (reģ. Nr. IN7360) ar lūgumu nodot 

Biedrības bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Popes 

pamatskola” sastāvā esošo nedzīvojamo ēku – Popes muižas ansamblī ietilpstošo „Zirgu stalli” (būves 

kadastra apzīmējums 98560020282003) un būvei funkcionāli saistīto piegulošo zemesgabalu (turpmāk 

– Nekustamais īpašums), nododot to Biedrības apsaimniekošanā ar mērķi veikt kultūrvēsturiskās ēkas 

sakārtošanu, sabiedriskā centra izveidošanu.  

 Biedrības ierosinājums par Nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 2016.gada 

25.aprīlī ir izskatīts Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejā (sēdes protokols Nr.4, 5.§), un nolemts Biedrības lūgumu par iepriekš minētās 

būves un zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā atbalstīt. 

 Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome, konstatē: 

1. Nekustamais īpašums „Popes pamatskola”, Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā, kadastra 

numurs 9856 003 0282, (turpmāk – Nekustamais īpašums) 2013.gada 3.oktobrī nostiprināts Popes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000067442, uz Ventspils novada pašvaldības vārda. 

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0282, platība 

14.6 ha, un 6 (sešas) ēkas ar kadastra apzīmējumiem: 98560030282001 – skola, 98560030282002 – 

šķūnis, 98560030282003 – noliktava, 98560030282004 – saimniecības ēka, 98560030282005 – 

dzīvojamā māja, 98560030282006 – šķūnis, 98560030282007 – dzīvojamā māja. Saskaņā ar Valsts 

zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem, 

nekustamā īpašuma „Popes pamatskola” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0282 

noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods - 0101 (6.7 ha); dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – 0501 (5.1 ha) un izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kods – 

0901 (2.8 ha).  

2. Nekustamā īpašuma sastāvā esošā 1-stāva nedzīvojamā ēka (noliktava) ar kadastra apzīmējumu 

98560030282003, kopējā platība 878.20 m
2
, celta 19.gs. Tā iekļaujas Eiropas nozīmes kultūras 

pieminekļa „Popes muižas ansamblis“ ēku sastāvā kā Zirgu stallis. Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas 

29.10.1998. rīkojumu Nr.128 Popes muižas ēkai  - Stallim piešķirts valsts nozīmes kultūras pieminekļa 

statuss ar valsts aizsardzības Nr.6950. Ēka ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, jumta segums bojāts. 
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Pašvaldības līdzekļi minētās ēkas atjaunošanai, sakārtošanai nav paredzēti. Pašlaik minētā 

nedzīvojamā ēka - noliktava pašvaldības vajadzībām netiek izmantota, tā nav iznomāta citām 

personām, kā arī nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tādēļ var tikt lemts jautājums 

par tās nodošanu bezatlīdzības lietošanā lietderību. Saskaņā ar VZD NĪVKIS datiem, būves kadastrālā 

vērtība uz 01.01.2016. ir 5945 EUR. Saskaņā ar Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību sniegto 

informāciju, noliktavas ēkas atlikusī bilances vērtība uz 31.12.2015. ir 4020.48 EUR. Saskaņā ar 

Ventspils novada Popes pagasta teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums atrodas zonējumā: 

sabiedrisko iestāžu apbūve (IS). Saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 21.pantu - 

kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē.  

3. Biedrība iecerējusi veikt bijušā Popes muižas ansambļa kultūrvēsturiskās ēkas – „Stallis“ 

sakārtošanu, ilgtermiņa izmantošanu un uzturēšanu. Ēkā plānots izveidot Radošo centru dažādām ar 

amatniecību, kultūru un izglītību saistītām darbībām, kā arī mākslas un vēstures ekspozīcijām. Šāda 

radošā centra izveidošana veicinātu Popes iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, iesaisti pagasta 

infrastruktūras sakārtošanā, kultūras dzīves veidošanā, tūrisma attīstībā un uzņēmējdarbības vides 

attīstību. Ēkas remontam Biedrība plāno piesaistīt ES finanšu instrumentu piedāvātās iespējas, sniedzot 

projekta pieteikumus konkursos, kā arī piesaistīt ziedojumus. Atbilstoši Uzņēmumu reģistra datu bāzes 

turētāja Lursoft informācijai - biedrība „Biedrība „POPES MUIŽA”” reģistrēta Uzņēmumu reģistra 

Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2016.gada 17.martā, reģ. Nr.40008249341, ar mērķi: sekmēt 

radošu, vispusīgu attīstību, fiziski un pilsoniski aktīvu cilvēku izaugsmi Ventspils novadā un ārpus tā, 

īpašu uzmanību vēršot uz ilgtspējīgu Popes pagasta iedzīvotāju kopienas un teritorijas attīstību; aktīvi 

līdzdarboties Popes muižas kultūrvēsturiskās telpas apzināšanā, dokumentēšanā, saglabāšanā un Popes 

kā sabiedriskajā telpā atpazīstama zīmola virzīšanā u.c. Biedrība lūdz nodot bezatlīdzības lietošanā gan 

minēto ēku, tai funkcionāli saistīto zemesgabalu, kā arī tā piegulošo teritoriju aptuveni 3.3 ha platībā, 

ko iecerēts izmantot Biedrības āra aktivitātēm. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 29.04.2016. 

lēmumu Nr.30.6-8.2/36357 biedrībai „Biedrība „POPES MUIŽA””, reģ. Nr.40008249341, piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss sekojošās darbības jomās: pilsoniskas sabiedrības attīstība, 

kultūras veicināšana. 

4. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

(turpmāk – Likums) 5.panta otrās daļas 4
1
 punkta nosacījumiem, publiskas personas mantu var nodot 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, kura kā to nosaka minētā panta 3
1
 daļa, 

nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu un sedz ar to saistītos izdevumus, bet Likuma 5.panta 5.daļa 

nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns (resp. – dome). Publiskas personas 

mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai 

organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas 

personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejā (25.04.2016. sēdes prot. Nr.4, 5.§) noteikto, kā arī, izvērtējot lietderības 

apsvērumus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4
1
 punktu, 3

1
 daļu, un piekto daļu,; Administratīvā procesa 

likuma 65.panta ceturto daļu, 66.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 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, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Biedrība „POPES MUIŽA””, reģ. 

Nr.40008249341, bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Popes pamatskola”, Pope, Popes pag., Ventspils nov. (kadastra numurs 9856 003 0282) sastāvā 

esošo nedzīvojamo ēku: noliktava, kadastra apzīmējums 98560030282003, un tai piegulošo 

zemesgabalu 3.3 ha platībā (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98560030282 daļa), uz 

termiņu 10 (desmit) gadi, ar mērķi: veikt kultūrvēsturiskās ēkas atjaunošanu, infrastruktūras 

sakārtošanu bijušajā Popes muižas teritorijā, radošā centra izveidošanu, veicināt pilsoniskas 

sabiedrības un kultūras attīstību, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, kā arī ziedojumus.  
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2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) 10 (desmit) darbdienu laikā no domes sēdes 

protokola parakstīšanas dienas sagatavot un organizēt bezatlīdzības lietošanas līguma noslēgšanu 

ar šī lēmuma 1.punktā minēto sabiedriskā labuma organizāciju (pielikums Nr.1). 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram (D.Valdmanis) parakstīt bezatlīdzības lietošanas līgumu, 

atbilstoši Ventspils novada domes lēmuma pielikumam Nr.1.    

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstus: 

4.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā: biedrībai „Biedrība „POPES MUIŽA””,, adrese: „Meždārzi 

1”, Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614; 

4.2. nodot: Popes pagasta pārvaldei; Nekustamo īpašumu nodaļai, Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību, pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

6.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” UGĀLES PAGASTA ATLĒTIKAS ZĀLES 

LABIEKĀRTOŠANAI 

(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 atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 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 2016.gada 18.maijam.  

2016.gada 6.maijā Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu atbalstīt projekta ideju “Atlētikas zāles labiekārtošana Ugāles pagastā“ ar plānotām kopējām 

izmaksām EUR 35 872.68. Projekts tiks īstenots Ugāles sporta manēžā, kas ir pašvaldības īpašums. 

Projekta ietvaros ir plānota Ugāles sporta manēžas telpas renovācija ar mērķi pielāgot to atlētikas zāles 

vajadzībām, kā arī mūsdienīga sporta aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. Izmaksas telpas renovācijai 

sastāda EUR 12 892.48, bet aprīkojuma iegādei – EUR 22 980.20.  

Projekta ideja ir iekļauta Ventspils novada attīstības programmas 2015. – 2022.gadam Investīciju plāna 

Vidējtermiņa prioritātē Nr.2 “Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pakalpojumu pieejamība”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 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.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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

 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Atlētikas zāles labiekārtošana Ugāles pagastā” iesnieguma 

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 

2016.gada 18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 22 372.68 (divdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro 68 

centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 35 872.68 (trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi 

simti septiņdesmit divi euro 68 centi), no pašvaldības 2016.gada projektiem paredzētajiem 

līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 
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centi), bet ELFLA finansējums sastāda EUR 13 500.00 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 

centi).  

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Ugāles pagasta pārvaldei 

(H.Mendrišora). 

 

7.§ 
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI “POPES 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. 

2016.gada 3.maijā ar papildinājumiem 6.maijā pašvaldībā ir saņemts biedrības “POPES MUIŽA” 

(reģistrācijas numurs 40008249341) iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu ELFLA finansēta 

projekta īstenošanai Ventspils novada Popes pagastā.  

Biedrības „POPES MUIŽA”, viens no darbības mērķiem ir kultūvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

bijušās Popes muižas teritorijā, kā arī rast risinājumus kultūrvēsturisko ēku ilgtermiņa izmantošanai un 

uzturēšanai. 

Kā vienu no iespējām kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai biedrība saskata Eiropas Savienības 

līdzekļu piesaisti un tādēļ tiek gatavots projekta pieteikums lauku attīstības apakšprogrammā „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta ietvaros tiek plānots 

veikt logu un durvju nomaiņu Popes muižas zirgu staļļa ēkai (būves kadastra numurs 

98560030282003), kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Iepriekš minētās darbības nodrošinās 

iespēju uzsākt ēkas izmantošanu vasaras sezonā kā Radošo centru dažādām ar amatniecību, kultūru un 

izglītību saistītām darbībām, kā arī mākslas un vēstures ekspozīcijām. 

Biedrība norāda, ka izmaksas ir aptuvenas, jo projekta ietvaros tiks izstrādāts tehniskais projekts, kā arī 

veikta logu un dirvju nomaiņa. Plānots, ka kopējās attiecināmās izmaksas sastādīs 50000 euro. 

Biedrība lūdz Ventspils novada pašvaldību projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 

5 000 EUR apmērā. Līdzfinansējumu plāno izlietot 2016. un 2017.gadā. 

Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 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 2016.gada 18.maijam.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz 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.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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

 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Kultūrvēsturiskā mantojuma atgriešana sabiedriskam 

lietojumam, Radošā centra izveide” 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 2016.gada 18.maijam.  
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2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta 

attiecināmajām izmaksām jeb EUR 5000 (pieci tūkstoši euro 0 centu). Projekta attiecināmās 

izmaksas tā apstiprināšanas gadījumā sastādīs EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 0 centi), 

bet ELFLA finansējums - EUR 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro 0 centi).  

3. Līdzfinansējumu piešķirt no pašvaldības 2016.gada budžeta projektu finansēšanai paredzētajiem 

līdzekļiem. 

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un biedrībai “POPES 

MUIŽA”. 

8.§ 
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI  

“VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „VĀRUVE”” 

(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. 

2016.gada 28.aprīlī pašvaldībā ir saņemts biedrības “VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS 

„VĀRUVE”” (reģistrācijas numurs 40008246256) iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 

ELFLA finansēta projekta “Tautas tērpu izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vāruve”” 

īstenošanai Ventspils novada Vārves pagastā.  

Biedrība “VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „VĀRUVE”” saskata iespēju īstenot vienu no 

biedrības mērķiem - ar savu darbību stimulēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, kultūras līmeņa 

celšanu, sociālās aktivitātes pieaugumu, aktīva un veselīga dzīvesveida un atpūtas kopšanu, piesakot 

dalību atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtas 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 2016.gada 18.maijam.  

Projekta ietvaros plānots iegādāties tautas tērpu komplektu 10 pāriem, kas sastāv no blūzes, svārkiem, 

ņiebura, jakas, aubes, lakata, kurpēm un pastalām,  puišiem – no krekla, vestes, biksēm,  pusmēteļa, 

lakata, zābakiem un pastalām. Vidējās paaudzes deju kolektīvs aktīvi piedalās pagastā notiekošajos 

pasākumos, kā arī saņem uzaicinājumus sniegt deju priekšnesumus citās pašvaldībās. Pašlaik kolektīvs 

gatavojas deju skatei, taču kolektīvam nav savu tērpu. Katru reizi, tuvojoties koncertam, no kāda cita 

kolektīva ir jāaizņemas tērpi. Projekts uzlabos un dažādos skatuves vizuālo tēlu deju kolektīvam 

“Vāruve” dažādos tautas svētkos un koncertdarbībā. 

Biedrība lūdz Ventspils novada pašvaldību projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 

1 078.84 EUR  (viens tūkstotis septiņdesmit astoņi euro 84 centi) apmērā jeb 10% no projekta kopējām 

izmaksām. 

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

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

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

nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā deputātam A.Vārpiņam, Ventspils novada dome 

 n o l e m j: 
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1. Atzīt projekta “Tautas tērpu izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vāruve”” ideju 

par lietderīgu, un projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu biedrībai 

“VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „VĀRUVE”” tautas tērpu iegādei  EUR 1 

078.84 (viens tūkstotis septiņdesmit astoņi euro 84 centi) jeb 10% no projekta kopējām 

izmaksām, kas sastāda EUR 10 788.36 (desmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro 36 

centi), no pašvaldības 2016.gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem.  

2. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un biedrībai “VIDĒJĀS 

PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „VĀRUVE”” (“Kalnarāji”, Ventava, Vārves pag., Ventspils 

nov., LV-3623). 

 

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

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” BRĪVDABAS TRENAŽIERU UN BĒRNU 

ROTAĻU VIETAS ELEMENTU IEGĀDEI UN UZSTĀDĪŠANAI USMAS CIEMA PLUDMALĒ 

(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 atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 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 2016.gada 18.maijam.  

2016. gada 10.maijā Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Usmas pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu līdzfinansēt projektu “BRĪVDABAS TRENAŽIERU UN BĒRNU ROTAĻU VIETAS 

ELEMENTU IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA USMAS CIEMA PLUDMALĒ”, kurā Usmas ciema 

Usmas ezera pludmalē paredzēts iegādāties un uzstādīt 11 brīvdabas trenažierus, 4 bērnu rotaļu iekārtu 

elementus, 4 soliņus un 4 atkritumu urnas, ar mērķi veicināt vietējo iedzīvotāju brīvā laika saturīgu 

pavadīšanu, kā arī uzlabot ciema tēlu tūristu un citu apmeklētāju acīs. Plānotās projekta kopējās 

izmaksas sastāda EUR 17 697.46. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 15 000.00. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz 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.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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

 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “BRĪVDABAS TRENAŽIERU UN BĒRNU ROTAĻU 

VIETAS ELEMENTU IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA USMAS CIEMA PLUDMALĒ” 

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 2016.gada 18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai EUR 4 197.46 (četri tūkstoši viens simts 

deviņdesmit septiņi euro 46 centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 17 697.46 
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(septiņpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro 46 centi), no pašvaldības 2016. gada 

projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 15 000.00 

(piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi), bet ELFLA finansējums sastāda EUR 13 500 (trīspadsmit 

tūkstoši pieci simti euro 00 centi).   

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Usmas pagasta pārvaldei 

(G.Šķesters). 

 

10.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” PAAUDŽU TIKŠANĀS VIETAS IZVEIDEI 

TĀRGALES 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 atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 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 

2016.gada 18.maijam.  

2016. gada 9.maijā Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Tārgales pagasta pārvaldes iesniegumu ar 

lūgumu līdzfinansēt projektu “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē”, kurā paredzēts izstrādāt 

tehnisko projektu, segt autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas, kā arī izbūvēt 

apgaismotu, Tārgales parku šķērsojošu, gājēju taku satiksmes drošības uzlabošanai un iedzīvotāju 

atpūtai un uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas. Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 39 344,90.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz 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.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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

 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” 

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 2016.gada 18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai EUR 3 934,49 (trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit 

četri euro 49 centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 39 344,90 (trīsdesmit 

deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit četri euro 90 centi), no pašvaldības 2016. gada projektiem 

paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 39 344,90 (trīsdesmit 

deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit četri euro 90 centi), bet ELFLA finansējums sastāda EUR 

35 410.41 (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti desmit euro 41 cents).  
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3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Tārgales pagasta 

pārvaldei (M. Laksbergs). 

11.§ 
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 atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 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 2016.gada 18.maijam. 

2016.gada 10.maijā pašvaldībā ir saņemts biedrības “FONDS “CILVĒKS CILVĒKAM”” (reģistrācijas 

numurs 40008040228) iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu ELFLA finansēta projekta 

“Nodibinājums “Fonds “Cilvēks cilvēkam”” darbības paplašināšana” 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 

5 000.00 EUR  (pieci tūkstoši euro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz 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.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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

 

1. Atzīt projekta “Nodibinājums “Fonds “Cilvēks cilvēkam”” darbības paplašināšana” ideju par 

lietderīgu, un projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “FONDS 

“CILVĒKS CILVĒKAM””  EUR 5 000.00 (pieci tūkstoši euro 00 centi) jeb 10% no projekta 

attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR 50 000.00 (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi), no 

pašvaldības 2016.gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem.  

2. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un biedrībai “FONDS 

“CILVĒKS CILVĒKAM””  (Cīruļu iela 9, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466). 

 

12.§ 
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU  

PILTENES EVANĢĒLISKI LUTERISKAI DRAUDZEI 

(ziņo: E.Roģe) 

 

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

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 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 2016.gada 18.maijam. 

2016.gada 10.maijā pašvaldībā ir saņemts Piltenes evanģēliski luteriskās draudzes iesniegums ar 

lūgumu piešķirt līdzfinansējumu ELFLA finansēta projekta īstenošanai Ventspils novada Piltenē ar 

mērķi veikt Piltenes luterāņu baznīcas jumta seguma maiņu, lai nodrošinātu valsts nozīmes kultūras 

pieminekļu (Piltenes luteriskā baznīca, ērģeles un ērģeļu prospekts) saglabāšanu un lietderīgu 

izmantošanu. 

Reliģiskā organizācija lūdz Ventspils novada pašvaldību projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt 

līdzfinansējumu EUR  1 497.98 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit septiņi euro 98 centi) apmērā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz 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.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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

 

1. Atzīt Piltenes luterāņu baznīcas jumta seguma atjaunošanas projekta ideju par lietderīgu, un 

projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu Piltenes evanģēliski luteriskai 

draudzei EUR  1 497.98 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit septiņi euro 98 centi) jeb 10% 

no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 14 979.79 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit deviņi euro 79 centi), no pašvaldības 2016.gada projektiem paredzētajiem 

līdzekļiem.  

2. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Piltenes evanģēliski 

luteriskai draudzei (Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620). 

 

13.§ 
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI “USMAS KRASTS” 

 (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 atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 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 2016.gada 18.maijam. 

2016.gada 10.maijā pašvaldībā ir saņemts biedrības “Usmas krasts” iesniegums ar lūgumu piešķirt 

līdzfinansējumu ELFLA finansēta projekta “Usmas ezera uzraudzības nodrošināšana” īstenošanai 

Ventspils novada Usmas pagastā ar mērķi veicinātu apmeklētāju drošību ezera ūdeņos, kā arī novērstu 
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nelikumīgos darījumus ar zivju resursiem Usmas ezerā, pēc iespējas ātrāk izpētītu zivju stāvokli un 

atjaunotu zivju resursus visā ezerā un veiktu aktīvu kontroli licencēm. Biedrībā „Usmas krasts” 

apvienojušies ap ezeru dzīvojošie, uzņēmēji, kā arī 3 pašvaldības. Projekta ietvaros paredzēts 

iegādāties ribs tipa glābšanas laivu, kas paredzēta braukšanai arī liela vēja un viļņošanās apstākļos, lai 

nodrošinātu ātru nokļūšanu līdz nelaimē nonākušiem cilvēkiem jebkurā ezera pusē, atvilktu krastā 

sabojātus ūdens transporta līdzekļus, uzņemtu uz borta nelaimē nonākušos, kā arī veiktu dažādas citus 

manevrus uz ūdens. 

Biedrība lūdz Ventspils novada pašvaldību projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 

EUR  1 500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) apmērā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 

EUR 15 793.00 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro 00 centi). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz 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.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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

 

1. Atzīt biedrības “Usmas krasts” projekta “Usmas ezera uzraudzības nodrošināšana” ideju par 

lietderīgu, un projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Usmas 

krasts” EUR 1 500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) jeb 10% no projekta 

attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi) no 

pašvaldības 2016.gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem.  

2. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un biedrībai “Usmas krasts” 

(Auseklīši, Usmas pagasts, Ventspils novads ,LV-3619). 

 

14.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS „JAUNIEŠU AKTĪVĀS ATPŪTAS LAUKUMA 

IZVEIDOŠANA VĀRVES 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 atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 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 

2016.gada 18.maijam.  

Ventspils novada attīstības programmas 2015. – 2022.gadam Investīciju plānā Vidēja termiņa prioritātē 

Nr.2 “Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pakalpojumu pieejamība” ir paredzēta jauniešu aktīvās 

atpūtas laukuma ar skeitparka elementiem izveidošana Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā. 

Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda EUR 31 254.15 (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti 

piecdesmit četri euro 15 centi).  
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 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, 

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

 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Vārves 

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 2016.gada 18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 17 754.15 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri 

euro 15 centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 31 254.15 (trīsdesmit viens 

tūkstotis divi simti piecdesmit četri euro 15 centi), no pašvaldības 2016.gada projektiem 

paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 15 000.00 (piecpadsmit 

tūkstoši euro 00 centi), bet ELFLA finansējums sastāda EUR 13 500.00 (trīspadsmit tūkstoši 

pieci simti euro 00 centi).  

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Vārves pagasta 

pārvaldei (G.Ansone) 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


