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LATVIJAS REPUBLIKA
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ventspils novadā
2016.gada 9.augustā

78
Nr. ____________

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.05
Sēdi vada -

Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs

Protokolē Piedalās

Ieva Kalenda, sekretāre
Guntis Mačtams
Ilva Cērpa
Andris Jaunsleinis
Sarmīte Bārzdaine
Olita Doniņa
Aigars Matisons
Elita Kuģeniece
Vilnis Dzirnieks
Aivars Čaklis
Gaidis Bože

Nav ieradušies
deputāti:

Administrācija:

Māris Dadzis
Artis Fetlers
Andris Vārpiņš
Andis Zariņš
Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists
Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja

A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem.
Par dalību EJZF atklātā projektu iesniegumu konkursā 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” Lībiešu zvejnieku sētas izveidei Tārgales ciemā.
2. Par dalību EJZF atklātā projektu iesniegumu konkursā 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” Vētru muzeja izveidei Jūrkalnes ciemā.
1.

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, O.Doniņa,
I.Cērpa, A.Matisons, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, G.Bože, ), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Ventspils novada dome n o l e m j:
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Apstiprināt šādu 2016.gada 9.augusta domes ārkārtas sēdes darba kārtību:
1. Par dalību EJZF atklātā projektu iesniegumu konkursā 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” Lībiešu zvejnieku sētas izveidei Tārgales ciemā.
2. Par dalību EJZF atklātā projektu iesniegumu konkursā 43.02. pasākumā “Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” Vētru muzeja izveidei Jūrkalnes ciemā.
1.§
PAR DALĪBU EJZF ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ 43.02. PASĀKUMĀ
"SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANA"
LĪBIEŠU ZVEJNIEKU SĒTAS IZVEIDEI TĀRGALES CIEMĀ
(ziņo: E.Roģe, M.Laksbergs)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas projektu koordinatorei E.Roģei.
E.Roģe informē par lēmuma projektu.
A.Mucenieks dod vārdu Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam M.Laksbergam.
M.Laksbergs informē par projekta “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)” lietderību un lūdz
atbalstīt tā īstenošanu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.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
2016.gada 15.augustam.
Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2016.–2022. gadam Investīciju plāna
Ilgtermiņa prioritātes IP1 “Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības attīstība” Rīcības
virziena RV4 “Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, daudzveidības un
pieejamības nodrošināšana paredzētās aktivitātes” 1.punktu, pašvaldība ir uzsākusi projekta “Livōd
kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)” dokumentācijas izstrādi. Projekta ietvaros plānots veikt
viensētas “Bitnieki”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov. ēku pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu,
saglabājot un respektējot lībiešu piekrastes ciemu ēku vēsturiskās proporcijas, tādejādi radot
sabiedrībai pieejamu sētu publisku pasākumu rīkošanai. Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda
EUR 550 000.00 (pieci simti piecdesmit tūkstoši euro 0 centu).
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Ventspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības
nolikums” 3.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis,
S.Bārzdaine, O.Doniņa, I.Cērpa, A.Matisons, 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 “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)”
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
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īstenošana" aktivitātē „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana” ietvaros
līdz 2016.gada 15.augustam.
2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai EUR 190 000.00 (viens simts deviņdesmit tūkstoši
euro 0 centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 550 000.00 (pieci simti piecdesmit
tūkstoši euro 0 centu), no pašvaldības 2017. gada budžetā projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem
līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 400 000.00 (četri simti tūkstoši euro 0
centi), bet EJZF finansējums sastāda EUR 360 000.00 (trīs simti sešdesmit tūkstoši euro 0 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 (I.Garoza),
Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Tārgales pagasta pārvaldei (M.Laksbergs).

2.§
PAR DALĪBU EJZF ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ 43.02. PASĀKUMĀ
"SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANA"
VĒTRU MUZEJA IZVEIDEI JŪRKALNES CIEMĀ
(ziņo: E.Roģe, G.Reķis)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas projektu koordinatorei E.Roģei.
E.Roģe informē par lēmuma projektu.
A.Mucenieks dod vārdu Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājam G.Reķim.
G.Reķis sniedz detalizētu informāciju par projekta “Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma
ekspozīcijas (“Vētru muzejs”) ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana” ietvaros paredzēto aktivitāšu
īstenošanu, to nepieciešamību.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.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
2016.gada 15.augustam.
Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2016.–2022. gadam Investīciju plāna
Ilgtermiņa prioritātes IP1 “Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības attīstība” Rīcības
virziena RV4 “Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, daudzveidības un
pieejamības nodrošināšana paredzētās aktivitātes” 5.punktu, pašvaldība ir uzsākusi projekta “Latvijas
zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas (“Vētru muzejs”) ierīkošana un apkārtnes
labiekārtošana” dokumentācijas izstrādi. Projekta ietvaros plānots veikt Jūrkalnes tautas nama 2.stāva
telpu rekonstrukciju, ekspozīcijas stendu un vitrīnu iegādi un uzstādīšanu, kā arī laukuma pie Tautas
nama labiekārtošanu ar mērķi izveidot jūras kultūras mantojuma liecību, t.sk. no jūras izskaloto
priekšmetu, kā arī foto un video materiālu ekspozīciju Ventspils novada iedzīvotājiem un viesiem.
Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši euro 0 centi).
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Ventspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības
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nolikums” 3.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis,
S.Bārzdaine, O.Doniņa, I.Cērpa, A.Matisons, 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 “Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma
ekspozīcijas (“Vētru muzejs”) ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana” 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 2016.gada
15.augustam.
2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai EUR 4 000.00 (četri tūkstoši euro 0 centi) no projekta
kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši euro 0 centi), no pašvaldības
2017. gada budžetā projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās
izmaksas sastāda EUR 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši euro 0 centi), bet EJZF finansējums sastāda
EUR 36 000.00 (trīsdesmit seši tūkstoši euro 0 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 (I.Garoza),
Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Jūrkalnes pagasta pārvaldei (G.Reķis).
=========================================================================
Sēdi slēdz plkst. 15.35
Sēdi vadīja

A.Mucenieks _______________

Sēdi protokolēja

I.Kalenda

_______________

