
Ventspils novada kultūrvēsturisko objektu ilgtermiņa darbības stratēģija 
 

2017-2025 1 

 

 

  

Ventspils novada 
kultūrvēsturisko objektu 

ilgtermiņa darbības 
stratēģija 
2017.-2025.gadam  

Dokuments izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr. 
322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides 
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumiem.” 



Ventspils novada kultūrvēsturisko objektu ilgtermiņa darbības stratēģija 
 

2017-2025 2 

Satura rādītājs 

Suitu kultūrtelpa - Jūrkalnes dabas un atpūtas parka pilnveidošana  .................. 3 

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE- KULTŪRAS MANTOJUMA OBJEKTA ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS .... 3 
1.1. Objekta darbības pilnvarojums ..................................................................... 3 
1.2. Objekta vadības modeļa un organizatoriskās struktūras definēšana un 

raksturojums ..................................................................................................................... 4 
2. OBJEKTA MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS ................................................................................ 4 
3. OBJEKTA DARBĪBAS VIRZIENI (MĒRĶI), PRIORITĀRIE UZDEVUMI ......................................... 5 
4. OBJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS REZULTĀTI ...................................................................... 8 

4.1. Objekta pasākumu programmas raksturojums ............................................ 8 
4.2. Objekta telpu noslogojuma un apmeklētāju skaita raksturojums/prognoze 8 

5. OBJEKTĀ PLĀNOTIE PAKALPOJUMI UN TO ATTĪSTĪBA ...................................................... 10 
6. PUBLICITĀTE .......................................................................................................... 10 
7. OBJEKTA DARBĪBAS ILGTSPĒJA ................................................................................... 11 

Lībiešu kultūrtelpa- Ventiņu -lībiešu gājēju un velosipēdu celiņš un gājēju, 
velosipēdistu tilts pār Irbes upi .................................................................... 14 

8. PĀRBŪVĒJAMĀS UN JAUNBŪVĒJAMĀS INFRASTRUKTŪRAS APRAKSTS ................................ 14 
9. TERITORIJA, KURĀ PLĀNOTS ĪSTENOT INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTU UN 

INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU NOVIETOJUMS .................................................................................. 16 
10. INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA MĒRĶIS 5.5.1. SAM KONTEKSTĀ .................... 18 
11. INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS ..................... 19 

11.1. Sasaiste ar darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un valsts 
ilgtermiņa plānu Baltijas jūras piekrastei ........................................................................ 19 

11.2. Sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu, investīcijas plānu ............ 20 
11.3. Sasaiste/papildinātība ar iepriekšējo plānošanas periodā īstenotiem, 

īstenošanā esošiem vai plānotiem projektiem ............................................................... 24 
12. INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTĀ PLĀNOTĀS DARBĪBAS UN TO IETEKME UZ 

5.5.1.SAM SASNIEDZAMAJIEM REZULTĀTIEM .............................................................................. 28 
13. GALVENIE SOCIĀLEKONOMISKIE IEGUVUMI ................................................................ 29 
14. INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA ILGTSPĒJA .................................................... 30 
15. RISKA IZVĒRTĒJUMS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ, IETVEROT RISKA 

PREVENCIJU  ....................................................................................................................... 32 
16. INDIKATĪVS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKA PLĀNS KALENDĀRO 

MĒNEŠU GRIEZUMĀ .................................................................................................................. 34 

 

  



Ventspils novada kultūrvēsturisko objektu ilgtermiņa darbības stratēģija 
 

2017-2025 3 

Suitu kultūrtelpa- Jūrkalnes dabas un atpūtas parka 
pilnveidošana 

Jūrkalnes pagasts atrodas Ventspils novada dienvidrietumu daļā Baltijas jūras 
krastā. Attālumi līdz pilsētām: Ventspils (42 km), Kuldīga (43 km), Liepāja (72 km), 
Rīga (195 km), Pāvilosta (20 km). 

Jūrkalnes centrā atrodas Jūrkalnes dabas un atpūtas parks, kurā ietilpst Vēja 
sēta, “Zelta mopēda” atceres vieta, baznīcas ābeļdārzs un dabas takas uz reģionālas 
nozīmes atpūtas pludmali. 

1. Esošās situācijas analīze- kultūras mantojuma objekta 
organizācijas apraksts 

Jūrkalnes dabas un atpūtas parks, platība 4,5 ha, ietilpst nekustamā īpašuma 
“Straumes” sastāvā. Uz šī zemesgabala atrodas baznīca, dzīvojamā māja un divas 
palīgceltnes. Īpašuma tiesības ierakstītas Jūrkalnes pagasta zemesgrāmatu 
nodalījumā uz reliģiskas organizācijas “Jūrkalnes Romas katoļu draudze” (turpmāk arī 
– draudze), NMK 90001829245, vārda.  

Zemāk esošais attēls Nr.1. Jūrkalnes dabas un atpūtas parka attēlu kolāža 
ietver kultūrvides objekta “Vējturu nams” (turpmāk arī - objekts) plānoto atrašanās 
vietu, kas ir iekļauts Projekta darbību sastāvā. 

Attēls Nr.1.Jūrkalnes dabas un atpūtas parks 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.1. Objekta darbības pilnvarojums 

2012.gada 01.novembrī tika parakstīts līgums ar reliģisko organizāciju par 
zemesgabala “Straumes”, Jūrkalnē, izmantošanu. Līguma priekšmets ir nekustamā 
īpašuma “Straumes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98500020312 daļu 
aptuveni 2,5 ha platībā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada 
pašvaldībai. Zemesgabala nodošanas mērķis ir pašvaldības organizēto publisko 
atpūtas, sporta, kultūras pasākumu rīkošanai, nepieciešamības gadījumā 
sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, Jūrkalnes pagasta uzņēmējiem 
tūrisma jomā, citām uzņēmējsabiedrībām, kuras ir ieinteresētas šādu pasākumu 
rīkošanā, ar nosacījumu, ka pasākumi ir nekomerciāla rakstura, kā arī teritorijas 
labiekārtojuma elementu ierīkošanai. Līgums ir spēkā līdz 2022.gada 31.oktobrim. 
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1.2. Objekta vadības modeļa un organizatoriskās struktūras 
definēšana un raksturojums 

Noslēgtā līguma starp Ventspils novada pašvaldību un Jūrkalnes Romas katoļu 
draudzi priekšmets nosaka sadarbošanos uz savstarpēja izdevīguma un 
ieinteresētības pamata, lai Jūrkalnes pagastā uz nekustamā īpašuma “Straumes” 
tiktu pilnveidots esošais dabas un atpūtas parks, tādejādi uzlabojot vietējo kultūrvidi, 
kā arī labiekārtotajā teritorijā rīkojot abām pusēm pieņemamus vides izglītības un 
kultūras pasākumus. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 
lēmējorgāns- dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo 
struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par 
kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes 
uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Novada dome atbilstoši 
kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu 
līdzekļu izlietojumu. 

Ventspils novada pašvaldības administrācija ir Ventspils novada domes 
izveidotas iestādes “Ventspils novada pašvaldība” struktūrvienība, kas nodrošina 
domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes un pašvaldības darba organizatorisko 
un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no 16 nodaļām.  

Attīstības nodaļa pilda pašvaldības kompetencē esošās funkcijas ar novada 
sociāli ekonomisko attīstību, teritorijas plānojumiem un vides aizsardzības saistīto 
jautājumu jomā. Nodrošina investīciju piesaisti Ventspils novada attīstības projektu 
īstenošanai un organizē novada attīstības programmas izstrādi un sekmē tās 
ieviešanu. Vada projektu izstrādi, kas saistīti ar Ventspils novada attīstību un 
sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, nodrošina projektu ieviešanu saskaņā ar 
attiecīgajiem programmu un finansēšanas līgumu nosacījumiem.  

Katra pasākuma programmu pašvaldībai ir pienākums saskaņot ar draudzi ne 
vēlāk kā divas nedēļas pirms attiecīgā pasākuma. 

2. Objekta misija, vīzija, vērtības 

Jūrkalnes dabas un atpūtas parka misija ir suitu tradīciju saglabāšana un 
popularizēšana, tās vērtību pārmantojamības nodrošināšana, novada iedzīvotāju 
dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošana, vides piesārņojuma mazināšana, zaļās zonas 
iekārtošanaun tūrisma plūsmas piesaistīšana. Kultūrvides objekta “Vējturu nams” 
būvniecība, esošo gājēju celiņu pārbūve, ārējās un iekšējās elektroapgādes 
ierīkošana, apmeklētāju uzskaites un videonovērošanas sistēmas ierīkošana radīs 
priekšnoteikumus valsts un starptautiska mēroga etno, folk un garīgās mūzikas, kā arī 
mākslas notikumiem suitu kultūrtelpā, kā arī nodrošinās vietējo tūrisma (viesu nami, 
viesnīcas, ēdināšanas uzņēmumi, veikali, degvielas uzpildes stacija, īslaicīgās 
apmešanās vietas u.c.) apgrozījuma palielināšanos, mazinot tūrisma nozares 
sezonalitātes riskus un atkarību no laika apstākļiem. 

Kopš 2006. gada ar mūziķa un mākslinieka Igo iniciatīvu un Ventspils novada 
pašvaldības atbalstu tiek veidots Jūrkalnes dabas un atpūtas parks. Šajā teritorijā ik 
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gadu notiek vairāki tradicionāli pasākumi - Jūrkalnes tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākums un talka, Vasaras saulgrieži, Zāļu dienas un Ābolu balle.  

Objekta vīzija ir padarīt esošos pasākumus par lokāla mēroga ar tendenci kļūt 
par nacionāliem un starptautiskiem, izveidojot jaunu kultūras un mākslas pasākumu 
formu piedāvājumu- valsts un starptautiska mēroga etno, folk un garīgās mūzikas, kā 
arī mākslas festivālus. Pašreizējā infrastruktūra ierobežo liela mēroga pasākumu 
organizēšanu. 

Paliekoša un nemainīga vērtība ir Jūrkalnes suitu nemateriālajam 
mantojumam. Tas tiek izmantots kā viens no galvenajiem tūrisma produktiem 
Jūrkalnes pagastā. Latviskā mantojuma zīme ir piešķirta suitu maizes cepšanai, tāpat 
vērā ņemamas ir metālkalumu tradīcijas un Latvijas zilās govis. Šeit darbojas 
Jūrkalnes pagasta etnogrāfiskais ansamblis un biedrība „Maģie suiti”. "Maģie suiti" ir 
jūras ļaudis, tādēļ viņu repertuārā līdzās sadzīves dziesmām ir daudz seno dziesmu 
par jūru. Ansambļa repertuārā ir daudz Jūrkalnes Lāču dzimtas dziedāto dziesmu. 
‘’Maģie suiti’’ uzstājas suitu tautas tērpos. Kolektīvs ir tradīcijām bagāts un nodrošina 
kultūrvēsturiskā mantojuma suitu tradīciju vērtību neizzušanu. Arī sklandraušu 
cepšanas tradīcijas var iepazīt Jūrkalnes suitu sievu vadībā. 

3. Objekta darbības virzieni (mērķi), prioritārie uzdevumi 

Ventspils novada kultūrvēsturisko objektu ilgtermiņa darbības stratēģija 
veidota, analizējot esošo situāciju un pašvaldībai pieejamos resursus, pamatojoties 
uz Ventspils novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem: 

• Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam; 

• Ventspils  novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam; 

• Ventspils novada attīstības programma 2011.-2017.gadam; 

• Ventspils novada mārketinga stratēģija 2016.-2020.gadam. 

Objekta darbības stratēģijas mērķu un uzdevumu izstrādē ir ņemti vērā 
Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītie stratēģiskie mērķi un 
prioritātes: 

SM2: Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide, dzīvei, darbam un atpūtai. 

IP2: Videi draudzīgas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība. 

RV2.5: Pievilcīgas dzīves telpas veidošana. 

SM3: Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu un 
ražošanas attīstībai.  

IP3: Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība.  

RV3.3: Tūrisma pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes uzlabošana. 

Ilgtspējīga attīstība ir Ventspils novada izaugsmes pamatā, jo teritorijā 
atrodas liels skaits īpaši aizsargājamu un neskartu dabas objektu, kā arī saglabājies 
izcils kultūrvēsturiskais mantojums ar vietējo iedzīvotāju paaudžu paaudzēs koptām 
tradīcijām. Kā kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti un teritorijas akcentēts Suitu novads 
(Jūrkalnes pagasts) un Lībiešu senais krasts (Ovīši, Lūžņa, Miķeļtornis, Lielirbe). 
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Projektā plānotās investīcijas ir pamatotas Ventspils novada Attīstības 
programmas 2011.-2017.gadam III daļā “Investīciju plāns 2016.-2022.gadam”. 
Apstiprināts ar Domes lēmumu 2016.gada 26.maijā Nr.73, 2.§ “Par Ventspils novada 
attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu”. 

Pašvaldības tīmekļa vietne:  http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-
432/ct-menu-item-434 

2009. gada  1. oktobrī, UNESCO ceturtajā Nemateriālās kultūras aizsardzības 

Starpvalstu komitejas sēdē Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos, Suitu kultūrtelpa 

tika iekļauta UNESCO Pasaules nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, kam ir 

nepieciešama neatliekama glābšana. Suitu kultūrtelpas glābšanas pasākumu plāna 

5.4. punkts paredz “dabas un atpūtas parku izveidošana, labiekārtošana un 

uzturēšana, kā arī vides objektu restaurācija”. 

Objekta darbības mērķis (M) ir kultūras mantojuma teritorijas labiekārtošana, 

pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai. 

Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

1. Ainaviskās vides un kultūrvēsturisko dabas pieminekļu teritoriju 

labiekārtošana; 

2. Dabas koncertzāles izveide, nodrošinot jaunu pasākumu ieviešanu; 

3. Palielināt apmeklētāju skaitu. 

 

 

 

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-432/ct-menu-item-434
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-432/ct-menu-item-434
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M: Kultūras mantojuma teritorijas labiekārtošana, pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai. 

Uzdevumi 
Plānotie rezultāti- 

galaprodukti 

Rezultatīvie rādītāji Izpildes 
laiks 

Aktivitātes Finanšu avots 
Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

Ainaviskās vides un 
kultūrvēsturisko dabas 
pieminekļu teritoriju 
labiekārtošana 

Pārbūvēti, izbūvēti gājēju 
celiņi  

Uzlabots 
apmeklētāju 
komforts 

760 m2 

2017.-
2018.gads 

Būvprojekta izstrāde; 

Būvniecība, 
būvuzraudzība, 
autoruzraudzība; 

Būvobjekta nodošana 
ekspluatācijā. 

Ventspils 
novada 
pašvaldība 
(VNP),     

ERAF (SAM 
5.5.1) 

Izbūvēts teritorijas 
elektriskais apgaismojums Samazināti 

drošības riski 

8 apgaismes 
objekti 

Ierīkots tehniskā ūdens 
ieguves avots 

1 laimes aka 

Dabas koncertzāles izveide, 
nodrošinot jaunu pasākumu 
ieviešanu 

Izveidota dabas koncertzāle 
“Vējturu nams” ar ārējo un 
iekšējo elektroapgādi 

Uzlabotas 
tūristu 
piesaistes 
iespējas 
Jūrkalnes 
pagastam un 
Ziemeļ-
kurzemes 
reģionam 

1 koncertzāle, 
papildus tiks 
rīkoti 10 
pasākumi 

Skiču stadija; 

Būvprojekta izstrāde; 

Būvniecība, 
būvuzraudzība, 
autoruzraudzība; 

Būvobjekta nodošana 
ekspluatācijā. 

VNP,  

ERAF (SAM 
5.5.1) 

Darba vietu izveide; 

Pasākumu plānošana; 

VNP, Jūrkalnes 
pagasta 
pārvalde 

Palielināt apmeklētāju skaitu 

Ierīkota elektroniska 
iekārta apmeklētāju 
uzskaitei 

n/a 
6 uzskaites 
iekārtas 

 
Apmeklētāju uzskaite; 

Reklāma, mārketings. 

VNP,  

ERAF (SAM 
5.5.1) Ierīkota videonovērošanas 

sistēma 

Samazināti 
drošības riski 5 videokameras 
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4. Objekta plānotie darbības rezultāti 

4.1. Objekta pasākumu programmas raksturojums 

 Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā, t.sk. “Vējturu namā”, papildus esošiem 
pasākumiem:  

• Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums; 

• Ventspils novada vasaras saulgriežu svētki- suiti uzņem līgotājus; 

• Starptautiskais mākslinieku plenērs; 

• Zāļdienu svētki; 

• Ābolu balle- “Ābols brauc precībās suitu gaumē”; 

plānoti arī vienreizēji un regulāri pasākumi: 

• Latvijas Republikas neatkarības dienai veltīts pasākums, simtgades 
ozola stādīšanas svētki- 2017.gads (suiti uzņem); 

• Starptautiskais Burdona festivāls- vienas dienas koncerts, kurā viesus 
uzņem suiti, 2017.un turpmākie gadi; 

• Ikgadējais “Pie jūras dzīve mana” piejūras pagastu senioru festivāls- 
sagaida Jūrkalnes pagasta etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti”; 

• Annas dienas svētki Jūrkalnē; 

• Jūrkalnes pagasta svētki; 

• Folkloras festivāla ģenerālmēģinājums ar oriģinālo izpildījumu uz 
Latvijas simtgadi- 2017./2018.gads; 

• Suitu dziedājumi dažādu pasākumu ietvaros; 

• Suitu tradīciju skoliņa 2017- plānots vienas dienas pasākums, kurā 
piedalīsies bērni no trīs suitu pagastiem. Visdrīzāk, ka šis pasākums 
tiks saglabāts ilgtermiņā; 

• Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” ieskandināšanas 
koncerts- kas tiks apvienots ar vasaras saulgriežu svētkiem 2018.gadā; 

• Džeza festivāls- 2018.gads. Turpmāk tas varētu tikt organizēts reizi 
gadā vai vismaz reizi divos gados; 

• Etno, folk un garīgās mūzikas koncerti- 2018.gads; 

• Brīvdabas kino vakari (tematiskie); 

• Reizi divās nedēļās plānoti pasākumi. 

“Vējturu nams” ļaus papildus koncentrēt esošo suitu kultūrtelpu, tādējādi, 
stimulējot suitu kultūras mantojuma saglabāšanos un iekļaušanos Latvijas valsts 
simtgades svinību programmā. 

4.2. Objekta telpu noslogojuma un apmeklētāju skaita 
raksturojums/prognoze 

Apmeklētāju skaits pasākumos, kas līdz šim norisinājušies Jūrkalnes dabas un 
atpūtas parkā: 

• Tūrisma sezonas atklāšanas pasākumā- 250 apmeklētāju; 

• Ventspils novada vasaras saulgriežu svētkos- 2500 apmeklētāju; 

• Zāļdienu svētkos- 400 apmeklētāju; 

• Ābolu ballē- 200 apmeklētāju. 
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Dati ir vidējais novērtējums par 2015. – 2016. gadu apmeklējumiem. Tā kā uz 
pasākumiem nav tirgotas biļetes, tad tas ir pasākumu organizatoru aptuvens 
novērtējums. 

Galvenie pasākumu apmeklētāji ir Jūrkalnes iedzīvotāji, bet apmeklē arī no 
Alsungas novada, Pāvilostas novada un pilsētas, Kuldīgas novada un pilsētas 
iedzīvotāji, Ventspils novada un pilsētas iedzīvotāji. Lielāka mēroga pasākumus 
apmeklē arī no citām Latvijas vietām, rīkojot tūristu grupas braucienus. Ir bijušas 
vairākas tūristu grupas gan no Vācijas, gan Lietuvas. Pasākumos tiek pieaicināti 
kolektīvi un mākslinieki no ārzemēm-Gruzijas, Vācijas, Lietuvas. 

Pēc brīvdabas koncertzāles “Vējturu nams” izveides, paredzamais 
apmeklējumu skaits 2023.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, pieaugs par 3000 
apmeklētājiem, ņemot vērā plānotos pasākumus un objekta unikalitāti projekta 
darbības teritorijā. 

Ventspils novada pašvaldības rīcībā nav pieejami precīzi un objektīvi dati par 
tūristiem Jūrkalnē, kas ļautu novērtēt iespējamo apmeklētāju struktūru pēc to 
valstiskās izcelsmes. Iespējams, ka apmeklētāju struktūra būs līdzīga kā Kurzemes 
reģionā kopumā. Tāpat, prognozējot ir ņemti vērā tie strukturētie apmeklētāju dati, 
kas ir pieejami projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 
saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” partneriem – Ventspils 
muzejam (par Piejūras brīvdabas muzeju) un Dundagas novada pašvaldībai (par 
Dundagas pili). 

Zemāk esošais attēls Nr. 2 sniedz aptuveno prognozi, sadalījumā pa tūristu 
izcelsmes zemēm, kā arī to struktūra pēc to ceļojuma ilguma Kurzemes reģionā. 

Attēls Nr. 2. Apmeklējuma prognoze Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā 

 

Saskaņā ar attēlā Nr. 2 sniegtajiem datiem, tiek prognozēts, ka ārvalstu 
tūristu apmeklētāju īpatsvars būs 11 – 12% robežās no kuriem liela daļa būs vienas 
dienas tūristi, kas Ziemeļkurzemes reģionu apmeklē tūrisma pīķa sezonā no maija līdz 
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augustam un Ziemeļkurzemē, visdrīzāk, ierodas no Rīgas reģiona. Tiek prognozēts, ka 
aptuveni 88 – 89% būs vietējie reģionālā mēroga tūristi vai “Vējturu nama” 
apmeklētāji no, lielākoties, Rīgas un Zemgales reģioniem. Saskaņā ar vēsturisko 
pieredzi samērā maz viesi ir gaidāmi no Vidzemes un Latgales reģioniem. 

5. Objektā plānotie pakalpojumi un to attīstība 

Dabas koncertzāle “Vējturu nams” būs unikāls objekts dabā, kā būtību un 
pielietojumu var saklausīt jau tā nosaukumā. Objekts atradīsies pļavā pie jūras, kur 
vējš ir turams cieņā. No tā reizēm ir jāpaslēpjas, un ir iespējamas savdabīgas spēles ar 
vēju. Būs iespēja organizēt sarīkojumus dabā, kur, ņemot vērā 
gaidāmos laikapstākļus, var norobežoties no saules, vēja un lietus. Vai tieši pretēji - 
izmantot brīvdabas priekšrocības. 

“Vējturu namā” tiks rīkoti akadēmiskās, koru, džeza un pasaules mūzikas 
koncerti, teātra izrādes un pasākumi, kuru sastāvā tiks iekļautas suitu dzīves 
tradīcijas, dziedājumi, tādejādi tiks popularizēta arī suitu kultūra. Kopā ar Jūrkalnes 
dabas un atpūtas parka infrastruktūru, kurā ietilpst Ugunspļava, Vēju sēta, baznīcas 
ābeļdārzs, dabas takas, "Zelta mopēda" atceres vieta, reģionālas nozīmes atpūtas 
pludmale, tas veidos potenciālu, lai organizētu dažādus festivālus un notikumus ar 
vairākām skatuvēm. “Vējturu nams” būtiski palielinās dabas un atpūtas parka 
kapacitāti, ļaujot kvalitatīvi organizēt sarīkojumus vairāku tūkstošu lielai cilvēku 
auditorijai. Būtiski, ka “Vējturu nams” būs pielāgojams arī maziem notikumiem.  

Detalizēti plānotie pasākumi ir norādīti stratēģijas 4. sadaļā. Iespējams, ka 
nākotnē, izmantojot Jūrkalnes dabas un atpūtas parka zonējumu un “Vējturu nama” 
iespējas, tiks organizēti dažāda rakstura un mēroga pasākumi, Jūrkalnei kļūstot par 
vienu no profesionālās kultūras, mūzikas un mākslas epicentriem Kurzemes reģionā. 
Dabas koncertzāles izveide nodrošinās kultūrtūrisma attīstību, Jūrkalnes zīmola 
popularizēšanu, uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī suitu kultūrtelpas attīstības 
stimulēšanu. 

6. Publicitāte 

Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā pieejamie pakalpojumi tiek reklamēti 
interneta vietnēs www.jurkalne.lv, www.visitventspils.com (Ventspils virtuālā 
vēstniecība), www.kurzeme.lv (“Kurzemes tūrisma asociācija”), 
www.ventspilsnovads.lv, Latvijas valsts tūrisma portālā www.latvia.travel.lv, 
www.balticcoast.lv, kā arī tiek prezentēta starptautiskajos tūrisma gadatirgos Latvijas 
un Kurzemes reģiona stenda ietvaros- izstādē „Balttour”. Tie būs pastāvīgās 
informācijas avoti (vizītkaršu tipa), kur tiek sniegta vispārīga informācija, kā arī 
informācija par galvenajiem plānotajiem pasākumiem gada ietvaros. 

Kopš 2015.gada Ventspils novada pašvaldība sadarbojas ar Ventspils pilsētas 
domi un biedrību “Kurzemes tūrisma asociācija” ar mērķi kopīgiem spēkiem veidot 
tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi, kā arī, lai pārstāvētu Ventspils novada pašvaldības 
intereses valstiskā un starptautiskā līmenī, kā arī piesaistītu tūrisma attīstībai dažādu 
ārvalstu fondu un projektu līdzekļus. 

http://www.jurkalne.lv/
http://www.visitventspils.com/
http://www.kurzeme.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.latvia.travel.lv/
http://www.balticcoast.lv/
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Regulāri tiek veikta tūrisma informācijas datu bāzes (uzņēmumi, objekti, 
maršruti, pasākumi u.c.) veidošana, uzturēšana un šīs informācijas sniegšana 
tūristiem.  

“Vējturu nama” visa aktuālā informācija un jaunumi, kā arī izvērsta 
informācija par sagaidāmiem notikumiem un pasākumiem tiks publicēta “Vējturu 
nama” sociālo tīklu mājaslapās Facebook un draugiem.lv. Informāciju sociālajos tīklos 
ievietos Ventspils novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvalde, kas dažādās lomās 
būs iesaistīta visu “Vējturu nama” pasākumu organizēšanā. 

Projekta progress, kas attiecas uz objekta būvniecību un citām aktualitātēm 
(t.sk. lokāliem pasākumiem), tiks publicēts Ventspils novada informatīvajā izdevumā 
–“Novadnieks”. 

Realizējot publicitātes pasākumus, tajos plānots informēt par ES fondu 
atbalsta lomu projekta realizācijā (t.sk. vizuālās norādes pie objektiem un uz 
informatīvajiem materiāliem). 

7. Objekta darbības ilgtspēja 

Jūrkalnes dabas un atpūtas parka, t.sk. “Vējturu nams”, teritoriju 
apsaimniekos un uzturēs Ventspils novada pašvaldība, Jūrkalnes pagasta pārvalde, 
izveidojot papildus divas darba vietas, viens darbinieks būs atbildīgs par tehniskiem 
jautājumiem, savukārt, otrs darbinieks par teritorijas uzturēšanu kārtībā pirms un 
pēc pasākumu norises, pienākumos ietilps arī pasākumu organizēšana un plānošana, 
t.sk. attiecību vadība ar trešajām personām, kas vēlēsies rīkot pasākumus “Vējturu 
namā”. 

Darbiniekam, kas būs atbildīgs par tehniskajiem jautājumiem, tiks noteikta 
minimālā darba alga Latvijā, kas pirms nodokļu nomaksas ir 380 eiro, savukārt, 
otrajam darbiniekam, kas būs atbildīgs arī par pasākumu satura izstrādi, tiks noteikta 
bruto alga vienai slodzei līdz 550 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka kopējās papildus 
personāla izmaksas sasniegs 13,8 tūkst EUR gadā 2017. gada cenās (ieskaitot darba 
devēja sociālos nodokļus). 

Jūrkalnes viesiem būs iespēja apmeklēt pasākumus bez maksas un par maksu. 
Lielākā daļa esošo pasākumu notiek bez maksas, jo nav iespējams nokontrolēt un 
pārdot biļetes visiem apmeklētājiem, izņēmums ir rīkotās balles, kur tiek iekasēta 
ieejas maksa. Lētākā biļete uz balli ir 3 eiro, un nekādas atlaides netiek piemērotas. 
Ieņēmumi par biļetēm pēdējos trīs gados: 

• 2014.gadā- 23 eiro; 

• 2015.gadā- 82 eiro; 

• 2016.gadā- 204 eiro. 
 Savukārt, 2017.gadā plānoti ieņēmumi par biļetēm 200 eiro.  

 Jaunā infrastruktūra “Vējturu nams” nodrošinās lielākus ieņēmumus no 
pārdotām biļetēm, jo tiks rīkoti vairāk pasākumu, kuros tiks piemērota ieejas maksa. 
Ievērojot piesardzīgus plānošanas principus, tiek pieņemts, ka aptuveni 30% 
apmeklētāju apmeklēs bezmaksas pasākumus, kamēr 70% maksās ieejas maksu, kas 
vidēji tiek aplēsta EUR 3,00 apmērā. Tas nozīmē, ka 2023. gadā vidējam apmeklētāju 
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skaitam sasniedzot 6,4 tūkst. gadā, Ventspils novada pašvaldības ienākumi no biļešu 
tirdzniecības varētu sasniegt aptuveni 13,3 tūkst. EUR gadā. 

Katru gadu tiek sastādīts pašvaldības budžets, kurā tiek paredzēts 
finansējums pašvaldības struktūrvienībām katra pagasta labiekārtošanai un 
uzturēšanai. 2017. gadā Jūrkalnes pagasta budžetā Jūrkalnes dabas un atpūtas parka 
uzturēšanai ir paredzēts aptuveni 6 000 EUR liels finansējums no kuriem: 

• 4,2 tūkst. EUR būs darba samaksa (t.sk. visi nodokļi); 

• 1,6 tūkst. EUR – materiāli, degviela, pļaušanas iekārtu rezerves daļas,; 

• 0,2 tūkst. EUR – elektroenerģijas patēriņš un bezvadu interneta tīkla 
uzturēšana. 

Līdz ar jauna objekta “Vējturu nams” būvniecību, būs nepieciešami darbinieki, kas 
nodrošinās objekta pastāvīgu funkcionēšanu, un tas tiks ņemts vērā pieņemot 
pašvaldības budžetu nākamajiem gadiem. Objekts tiks uzturēts ne tikai piecus gadus 
pēc projekta realizācijas, līdz 2024. gadam, bet arī turpmāk. Tāpat tiek lēsts, ka 
aptuveni 4 līdz 6 tūkstoši EUR gadā izmaksās pasākumu rīkošanas nodrošināšana, bet 
kopējās teritorijas uzturēšanas izmaksas (t.sk. zāles pļaušana, ūdens un 
energoapgādes nodrošināšana, sīkie remontdarbi un tml. izmaksas) sastādīs aptuveni 
6 tūkst. EUR gadā. 

Zemāk esošais attēls Nr. 3 un tabula Nr. 1 atspoguļo Jūrkalnes dabas un 
atpūtas parka ieņēmumu un izdevumu prognozi laika periodam no 2017. līdz 2025. 
gadam. 

Attēls Nr. 3. Jūrkalnes dabas un atpūtas parka ieņēmumu un izdevumu prognoze 

 

Tādējādi, ir skaidri saprotams, ka ieņēmumi no “Vējturu nama” darbības sedz 
un segs tikai daļu no kopējām izmaksām. 

Zemāk esošā tabula Nr. 1 atspoguļo visu izmaksu struktūru un prognozi laika 
periodam līdz 2025. gadam. Postenis “uzturēšanas izmaksas” satur visas gan fiksētās 
uzturēšanas izmaksas (zāles pļaušana un celiņu tīrīšana), gan arī visas mainīgās 
izmaksas (ūdens ieguve, pasākumu energoapgāde, mazvērtīgā inventāra nomaiņa un 
sīkie remontdarbi). 
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Tabula Nr. 1. Jūrkalnes dabas un atpūtas parka izdevumu prognozes struktūra 

Izmaksu postenis / gads 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Uzturēšanas izmaksas (t.sk. 
ūdens un elektroenerģija) 

6000 6000 

5000 5500 6000 6000 6000 6000 6000 

Personāla izmaksas 7000 13800 14100 14200 14300 14400 14500 

Pasākumu rīkošanas 
izmaksas 

500 3000 4000 4400 4600 4900 5000 

Kopā 12500 22300 24100 24600 24900 25300 25500 

Plānots, ka izmaksas pieaugs proporcionāli apmeklētāju skaitam un rīkoto 
pasākumu skaitam Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā un, jo īpaši, “Vējturu namā”. 

Līgums ar reliģisku organizāciju “Jūrkalnes Romas katoļu draudze” ir noslēgts 
par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem, pēc šī termiņa 
beigām, līgums tiks pagarināts, paredzot tādus pašus nosacījumus, lai Ventspils 
novada pašvaldība spētu nodrošināt objekta uzturēšanu arī pēc projekta realizācijas.     

Savukārt, SAM 5.5.1. ietvaros realizējamās Jūrkalnes dabas un atpūtas parka 
infrastruktūras izveides un pilnveidošanas indikatīvās izmaksas ir sekojošas: 

ERAF (EUR) 85% 
Nacionālais līdzfinansējums 

(EUR) 15%, t.sk. 3,75% Valsts 
budžeta dotācija 

KOPĀ (EUR) 100% 

215 917,30 38 103,05 254 020,35 
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Lībiešu kultūrtelpa- Ventiņu -lībiešu gājēju un velosipēdu 
celiņš un gājēju, velosipēdistu tilts pār Irbes upi 

8. Pārbūvējamās un jaunbūvējamās infrastruktūras apraksts 

Infrastruktūras attīstības projekta nosaukums: Ventiņu-lībiešu gājēju un 
velosipēdu celiņš un gājēju tilts pār Irbes upi. 

Projekta īstenotājs un infrastruktūras īpašnieks - Ventspils novada pašvaldība. 

Virzienā no Ventspils uz Lībiešu krasta pusi ir nepietiekams veloceliņu apjoms. 
Ventspils pilsētā esošais veloceliņš beidzas līdz ar pilsētas administratīvo robežu, taču 
vairāki dabas objekti atrodas samērā netālu no esošā veloceliņa beigām. 

Lielirbes ciems (lībiski - Īra), kurā atrodas trošu tilts pār Lielirbes upi, atrodas 
vēsturiski lībiešu (lībiski - Līvõd Rānda) apdzīvotā teritorijā. Tas ir vienīgais trošu tilts 
Ziemeļkurzemē. 

Lielirbes teritorija pieguļ Ovīšu dabas liegumam, netālu atrodas vairāki 
kultūrvēsturiski nozīmīgi tūrisma objekti (Ovīšu bāka un Miķeļbāka, arī Ventspils 
Starptautiskais radioastronomijas centrs). 

EiroVelo 13 velomaršruts, Irbes upes šķērsojuma neesamības dēļ, tiek 
novirzīts uz valsts reģionālo autoceļu P124. Tas ir tāpēc, ka trošu tilts pār Irbes upi, 
neatbilstošā tehniskā stāvokļa dēļ, ir slēgts. Tilts ir vienīgā upes šķērsošanas iespēja 
Lielirbes ciemā. Tilta atjaunošana nodrošinās vietējiem iedzīvotājiem svarīgo 
vēsturiskā Lībiešu krasta Lielirbes ciema savienošanu, kā arī ļaus EiroVelo 13 
velomaršrutu virzīt caur Lībiešu krasta ciematu un nozīmīgām dabas mantojuma 
teritorijām. 

Tiltam 2016. gadā tika veikta tehniskā apsekošana (SIA “Inženierbūve”) un 
galvenie secinājumi bija šādi: 

(1) Tilta tehniskais stāvoklis šobrīd ir neapmierinošs un tā ekspluatēšana apdraud 

cilvēku dzīvību. Nopietni defekti un nolietojums ir konstatēti visos nesošajās 

konstrukcijas mezglos; 

(2) Pat ja tilta koka konstrukcijas tiktu nomainītas un rūsas bojājumi novērsti 

tērauda daļās, droša tilta ekspluatācija nebūtu iespējama nepietiekamas 

nestspējas, gabarītu un nestabilitātes dēļ; 

(3) Lai esošais tilts neradītu potenciālu bīstamību pārgalvīgiem tūristiem vai 

vietējiem iedzīvotājiem, būtu nepieciešams demontēt bojāto dēļu klāju, 

tādējādi novēršot iespēju izlūzt cauri dēļu klājam, kā arī izvietot informatīvas 

zīmes. 

Projekta veloceliņu un trošu tilta atjaunošanas darbība ļautu pagarināt veloceliņu 
apjomu un uzlabot Lībiešu krasta un dabas objektu - liegumu “Ovīši”, “Ances purvi un 
meži” un “Būšnieku ezera krasts” sasniedzamību. 

Zemāk esošie attēli Nr. 4 un Nr. 5 atspoguļo plānotā veloceliņa atrašanās 
vietu un esošā trošu tilta attēlu kolāžu, kas ir iekļauti Projekta darbību sastāvā. 
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Attēls Nr. 4. Gājēju tilts pār Irbes upi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trošu tiltiņa pārbūve radīs priekšnoteikumus 40 km gara maršruta Liepene - 
Lielirbe turpmākai izveidei, tādējādi stimulējot Līvu krasta kultūras un dzīves telpas 
vienkāršāku sasniedzamību velotūristiem. 

Attēls Nr. 5. Plānotā Ventiņu – lībiešu veloceliņa vieta 
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9. Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības projektu un infrastruktūras objektu novietojums 

Attēls Nr. 6. Plānotā Ventiņu – lībiešu veloceliņa lokācijas vieta pie Būšnieku ezera 
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Attēls Nr. 7. Plānotā Irbes tiltiņa atrašanās vieta 
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10. Infrastruktūras attīstības projekta mērķis 5.5.1. SAM kontekstā 

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības 
programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas 
un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektu 
sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. 

Tāpat projekta mērķis ir veicināt gājēju un velosipēdistu plūsmu pa vēsturisko 
dabas taku “Līvzemes Mazbānīša taka”, savstarpēji sasaistot dabas un kultūras 
mantojuma objektus Tārgales pagastā. Organizēta gājēju un velobraucēju plūsma 
palīdzēs saglabāt un aizsargāt  Ovīšu dabas liegumam pieguļošo teritoriju, tajā esošos 
unikālos dabas objektus -  Balto kāpu un Irbes upes grīvu, vienlaicīgi uzlabojot Lībiešu 
krasta kultūrtelpas un dzīves telpas sasniedzamību. 

Tārgales pagasts ir iekļauts kultūrvēsturiskajā teritorijā „Lībiešu krasts” jeb 
Līvõd Rānda, kurai vairs nav aizsargājamās teritorijas statusa, bet vietējie iedzīvotāji 
saglabā senās tradīcijas, un projekta “ Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un 

popularizēšana kā tūrisma galamērķis - UNESCO tūrisms” ietvaros plānotas darbības, lai 
teritorija “Lībiešu krasts” tiktu iekļauta  UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. 

Līdz šī tilta izbūvei Ziemeļkurzemē nav bijis analogs trošu tilts. Šobrīd esošais 
tilts ir neizmantojams gājējiem, bet pārbūves rezultātā tiktu veicināta vietējo 
iedzīvotāju un tūristu plūsma, radot iespēju šķērsot Irbes upi Lielirbes ciemā paralēli 
jau esošai un apsaimniekotai transporta plūsmai pa valsts reģionālo autoceļu P124 
“Ventspils- Kolka”. Pieprasījums pēc velotūrisma un pārgājienu trasēm ir pastāvīgi 
augošs. Vizuālie novērojami vasaras sezonā ļauj visai droši izteikt pieņēmumu, ka 
Ziemeļkurzemē esošo velotūristu un tūristu-gājēju skaits katru gadu palielinās. 
Pagarinot esošo Ventspils pilsētas Būšnieku ezera veloceliņu, tiks uzlabota Lībiešu 
krasta un dabas liegumu sasniedzamība, kā arī sniegs iespēju turpināt starptautiskā 
velomaršruta EiroVelo 13 attīstību Baltijas jūras piekrastes teritorijā. 

Ņemot vērā to, ka gājēju tiltiņš šobrīd ir neizmantojams, bet gājēju, 
velosipēdu celiņš vispār nav izbūvēts, tad var pieņemt, ka apmeklētāju skaits šajos 
objektos ir vienāds ar nulli, bet pēc tiltiņa pārbūves un gājēju, velosipēdu celiņa 
izbūves apmeklētāju skaits varētu sasniegt 2295, jo aktīvā tūrisma sezona ir laikā no 
maija līdz septembrim, kas aptuveni ir 153 dienas sezonā. Pieņemot, ka virzienā 
Ventspils- Kolka dienā brauc aptuveni 15 velotūristu (vizuālie apsekojumi 2016. gada 
augustā pie Būšnieku ezera), tad kopējais skaits varētu sasniegt aptuveni 2,3 
tūkstošus velobraucēju visā sezonas laikā, no kuriem 1500 ir unikālie tūristi, bet 
aptuveni 800 ir vietējie iedzīvotāji, kas regulāri veloceliņu izmanto ikdienas 
pārvietošanās vai aktīvā dzīvesveida vajadzībām. 

Savukārt, 1 500 tūristu prognoze sadalās sekojoši: 

(1) 1 000 Ventiņu – lībiešu veloceliņš; 
(2) 500 – Irbes tilts. 

 Līdzīgi kā Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā uz esošo brīdi nav pieejamas 
precīzas statistikas, tāpēc tiek pieņemts, ka vismaz 80% no visiem vietējiem (Latvijas) 
velotūristiem ir vairāk dienu tūristi, kamēr ārvalstu tūristu īpatsvars sasniegs 
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aptuveni 12% no visiem tūristiem un tie pilnīgi visi ir vairākdienu tūristi Irbes tiltā un 
aptuveni 90% vairākdienu tūristi – Ventiņu- lībiešu veloceliņā. 

Zemāk esošais attēls Nr. 8 atspoguļo tūristu prognozi un struktūru 2023. gadam. 

Attēls Nr. 7. Plānotā tūristu skaita un struktūras prognoze 2023. gadam 

 

11. Infrastruktūras attīstības projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Tārgales pagasts ir iekļauts kultūrvēsturiskajā teritorijā „Lībiešu krasts” jeb 
Līvõd Rānda, kurai vairs nav aizsargājamās teritorijas statusa, bet vietējie iedzīvotāji 
saglabā senās tradīcijas. Tāpat Ventspils novadu šķērso velomaršruti EiroVelo 10 
“Apkārt Baltijas jūrai” un EiroVelo 13 “Dzelzs priekškars”. Abi EiroVelo posmi ir 
lielisks veids, kā iepazīt dabas vērtības, kultūrvēsturisko mantojumu, cilvēkus un dzīvi 
šodien. 

Organizēta gājēju un velobraucēju plūsma palīdzēs saglabāt un aizsargāt 
Ovīšu dabas liegumam pieguļošo teritoriju, tajā esošos unikālos dabas objektus- 
Balto kāpu un Irbes upes grīvu, vienlaicīgi uzlabojot Lībiešu krasta kultūrtelpas un 
dzīves telpas sasniedzamību, kā arī veicinās EiroVelo 13 attīstību. Sakārtota 
infrastruktūra potenciālās dabas takas “Līvzemes Mazbānīša taka” maršrutā palīdzēs 
novērst negatīvu antropogēnās slodzes ietekmi uz piekrastes kāpu zonu un pludmali 
aktīvajā vasaras sezonā. 

11.1. Sasaiste ar darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” 
un valsts ilgtermiņa plānu Baltijas jūras piekrastei 

Projekts atbilst darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
specifiskajam atbalsta mērķim- saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības 
programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas 
un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektu 
sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. 

Lai piekrastē nodrošinātu dabas un vides aizsardzības prasību ievērošanu un 
piekrastes dabas un kultūras mantojuma ilgtspējīgu attīstību, investīcijas 
nepieciešams koncentrēt konkrētās attīstāmas vietās.   
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Piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla galvenais uzdevums – kopīgās 

piekrastes apmeklētāju plūsmas regulēšana, ņemot vērā gan dabas un vides 

aizsardzības prasības, gan sabiedrības pieprasījumu pēc atpūtas iespējām un 

piekrastes pašvaldību attīstības intereses. 

Tāpēc projektā plānotās darbības atbilst Valsts ilgtermiņa tematiskajam 

plānojumam Baltijas jūras piekrastei. Plānojuma prioritāri piekrastes kompleksi 

attīstāmo vietu sarakstā ir minētas: 

(1) Nr. 16 “Liepene”; 

(2) Nr.17 “Ovīšu bāka”; 

(3) Nr. 18 “Lūžņa”; 

(4) Nr. 19 “Miķeļtornis” 

(5) Nr. 20 “Lielirbe”. 

Aktivitātes atbilst tematiskā plānojuma stratēģiskajam mērķim Nr.1. “Vienots 
piekrastes publiskās infrastruktūras tīkls, kas līdzsvaro dabas aizsardzības un 
ekonomikas intereses” rīcību virzienam R.1.3. “Veicināt piekrastes dabas un kultūras 
mantojuma pieejamību visām sabiedrības grupām, ievērojot universālā dizaina 
principus”. 

11.2. Sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu, investīcijas 
plānu 

Projekta aktivitātes atbilst Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 
2014.-2030.gadam, apstiprināta ar Domes lēmumu 2014.gada 22.decembrī, 
prot.Nr.42, 20.§ “par Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-
2030.gadam apstiprināšanu”.  

SM2: Dabiska, droša, sakārtota un pieejama vide, dzīvei, darbam un atpūtai. 

IP2: Videi draudzīgas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība. 

RV2.5: Pievilcīgas dzīves telpas veidošana. 

Uzdevumi: 

U2.15: Saglabājot unikālas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, veidot publiski 
pieejamas un pievilcīgas rekreācijas zonas. 

SM3: Konkurētspējīga komercdarbības vide daudzveidīgu pakalpojumu un 
ražošanas attīstībai. 

IP3: Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība.  

RV3.3: Tūrisma pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes uzlabošana. 

Uzdevumi: 

U3.4: Veicināt aktīvā tūrisma piedāvājumu daudzveidību; 

U3.5: Veicināt tūrisma objektu nodrošinājumu ar nepieciešamo infrastruktūru 
un pakalpojumu daudzveidību. 

Projektā plānotās investīcijas ir pamatotas Ventspils novada Attīstības 
programmas 2011.-2017.gadam III daļā “Investīciju plāns 2016.-2022.gadam”. 
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Apstiprināts ar Domes lēmumu 2016.gada 26.maijā Nr.73, 2.§ “Par Ventspils novada 
attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu”. 

Pašvaldības tīmekļa vietne:  http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-
432/ct-menu-item-434 

Galvenais mērķis (M) ir lībiešu kultūrtelpas atdzīvināšana, velotūrisma 

attīstība- Ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēdu celiņa izbūve un Gājēju tilta pār Irbes 

upi atjaunošana. 

Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

1. Veloceliņa izbūve EiroVelo 13 maršruta attīstībai; 

2. Infrastruktūras pilnveidošana dabas un kultūras mantojuma pieejamības 

uzlabošanai un popularizēšanai- atjaunot trošu tiltu, nodrošinot  

nepārtrauktu gājēju un velobraucēju plūsmu; 

3. Miķeļtorņa centra labiekārtošana; 

4. Līvzemes Mazbānīša takas izveide un Mazbānīša staciju vietu iezīmēšana 

ar vides objektiem. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-432/ct-menu-item-434
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-432/ct-menu-item-434
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M: Lībiešu kultūrtelpas atdzīvināšana, velotūrisma attīstība. 

Uzdevumi 
Plānotie rezultāti- 

galaprodukti 
Rezultatīvie rādītāji Izpildes 

laiks 
Aktivitātes 

Finanšu 
avots Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

Veloceliņa izbūve Eirovelo 13 
maršruta attīstībai 

Izbūvēts gājēju un velosipēdu 
celiņš 

Veloceliņš būs 
izmantojams 
gājējiem un 
velosipēdistiem 

Veloceliņš 390 m 
garumā 

2017.-
2018.gads 

Būvprojekta izstrāde; 

Būvniecība, 
būvuzraudzība, 
autoruzraudzība; 

Būvobjekta nodošana 
ekspluatācijā. 

Ventspils 
novada 
pašvaldība 
(VNP), ERAF 
(SAM 5.5.1) 

Infrastruktūras pilnveidošana 
dabas un kultūras mantojuma 
pieejamības uzlabošanai un 
popularizēšanai- atjaunot trošu 
tiltu, nodrošinot  nepārtrauktu 
gājēju un velobraucēju plūsmu 

Pārbūvēts koka laiduma tiltiņš 

Tilts būs 
izmantojams 
gājējiem un 
velosipēdistiem 

~100 m garumā 

Būvprojekta izstrāde; 

Būvniecība, 
būvuzraudzība, 
autoruzraudzība; 

Būvobjekta nodošana 
ekspluatācijā. 

VNP, ERAF 
(SAM 5.5.1) 

 

Miķeļtorņa centra labiekārtošana 
Izveidots stāvlaukums ar 
informācijas stendu (t.sk. 
lībiešu valodā); 

 
1 interaktīvais 
informācijas stends 

2017.-
2020.gads 

Skiču projekts; 

Būvprojekta izstrāde; 

VNP, 
Tārgales 
pagasta 
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Uzdevumi Plānotie rezultāti- 
galaprodukti 

Rezultatīvie rādītāji Izpildes 
laiks 

Aktivitātes Finanšu 
avots 

Paplašināta esošā 
autostāvvieta; 

Atkritumu konteineru bloka 
labiekārtošana; 

 

1 paplašināta 
autostāvvieta, 

Apgaismojuma 
izbūve, soliņi, sausās 
tualetes izvietošana, 

4 konteineru 
izvietošana 

Būvniecība, 
būvuzraudzība, 
autoruzraudzība; 

Būvobjekta nodošana 
ekspluatācijā. 

pārvalde, 
LEADER 

3 tēlniecības objektu zonu 
izveide 

 1 vides objekts 
“Burinieku gadsimts”, 
soli ar tēlniecības 
objektu “Laivcilvēki”, 
tēlniecības objektu 
grupa “Cilvēki pie 
jūras” 

Līvzemes Mazbānīša takas 
izveide un Mazbānīša staciju 
vietu iezīmēšana ar vides 
objektiem 

Piekļuves militārajam 
mantojumam, lībiešu 
kultūrvēsturiskajām vērtībām 
un vēsturiskajām šaursliežu 
dzelzceļa stacijas ēkām 
uzlabošana, informatīvā 
materiāla pieejamības 
nodrošināšana. Arhitektoniski 
augstvērtīgu apskates objektu 
izveide Mazbānīša staciju 
vietās. 

 

Atjaunots grants 
segums, izvietotas 
nojumes/stacijas ar 
norādēm, kartēm, 
informācijas stendu 
par konkrēto vietu; 

Velo brīvdabas 
stenda, soliņa, velo 
statīva un atkritumu 
urnu izvietošana 

2017.-
2020.gads 

Skiču projekts; 

Būvprojekta izstrāde; 

Būvniecība, 
būvuzraudzība, 
autoruzraudzība; 

Būvobjekta nodošana 
ekspluatācijā. 

VNP, 
Tārgales 
pagasta 
pārvalde, 
LEADER 
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11.3. Sasaiste/papildinātība ar iepriekšējo plānošanas periodā īstenotiem, īstenošanā esošiem vai plānotiem 
projektiem 

Nr 
Projekta 

nosaukums 
Projekta kopsavilkums, galvenās darbības 

Papildinātības/demarkācijas 
apraksts 

Projekta 
kopējās 

indikatīvās  
izmaksas 

(euro) 

Finansējum
a avots un 

veids 
(Valsts/ 

pašvaldību 
budžets, ES 
fondi, cits) 

Projekta īstenošanas laiks 
(mm/gggg) 

Projekta 
uzsākšana 

Projekta 
pabeigšana 

1.  

Jūrkalnes Tautas 
nama 
rekonstrukcija 

Ēka tika pilnībā pārbūvēta, saglabājot 
vēsturisko manteļskursteni. 2.stāvs tiek 
izmantots kā mākslas galerija un 
izstāžu/aktivitāšu zāle. Tajā suitu sievas 
joprojām nereti demonstrācijas nolūkos 
cep sklandraušus. 

Viens no projekta 
apakšmērķiem bija suitu 
kultūras popularizēšana 

 

436 158,26 

 

EZF, 
pašvaldība 

04/2010 02/2012 

2.  

 

Jūrkalnes pagasta 
ēkas "Krasti" otrā 
stāva 
rekonstrukcija 

 

No jauna izveidots otrais stāvs, kurš pirms 
projekta nebija izmantojams. Atjaunoja 
1.skolas mācību klasi, tajā izvietojot 
ekspozīciju par Jūrkalni un suitu kultūru. 
Tika izveidota suitu pūralāde ar roku 
darbiem. Telpā atrodas un tiek izmantotas 
stelles suitu tērpu aušanai, zāle 
semināriem. 

Viens no projekta 
apakšmērķiem bija suitu 
kultūras popularizēšana 

 

193 684,68 

 

EZF, 
pašvaldība 

02/2013 05/2014 

3.  

“Paaudžu tikšanās 
vietas izveidošana 
Tārgalē” 

Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu dažādošanas iespējas Ventspils 
novada Tārgales pagasta iedzīvotājiem, 
izveidojot paaudžu tikšanās vietu, izbūvējot 
apgaismotu, Tārgales parku šķērsojošu, 
gājēju taku satiksmes drošības uzlabošanai  

Tārgales parks ir noteikts, kā 
viens no 89 Latvijas dabas 
pieminekļiem - 
dendroloģiskajiem stādījumiem. 
Parka labiekārtošana sekmēs 
vēsturisku dabas vērtību 

39 283,00 ELFLA, 
pašvaldība 

06/2016 09/2017 
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Nr 
Projekta 

nosaukums 
Projekta kopsavilkums, galvenās darbības 

Papildinātības/demarkācijas 
apraksts 

Projekta 
kopējās 

indikatīvās  
izmaksas 

(euro) 

Finansējum
a avots un 

veids 
(Valsts/ 

pašvaldību 
budžets, ES 
fondi, cits) 

Projekta īstenošanas laiks 
(mm/gggg) 

Projekta 
uzsākšana 

Projekta 
pabeigšana 

un iedzīvotāju atpūtai. Rezultātā veicinot 
paaudžu tikšanos brīvā dabā, labiekārtotā 
vidē. 

teritorijas sakārtošanu 

4.  

Latvijas zemūdens 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
ekspozīcijas “Vētru 
muzejs” ierīkošana 
un apkārtnes 
labiekārtošana 

Projekta aktivitātes- Jūrkalnes Tautas nama 
labiekārtošana 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. "Vētru muzejs" 
būs valsts mēroga inovācija. 

Tradicionālā dzīvesveida, dabas 
un kultūras mantojuma 
saglabāšanas un 
popularizēšanas aktivitātes 
(t.sk. iekļaujot Suitu kultūras 
popularizēšanas komponentes) 

41 019,00 EJZF, 
pašvaldība 

09/2016 11/2017 

5.  

 

“Livōd kalāmīe 
kōrand (Lībiešu 
zvejnieku sēta)” 

 

Ir izstrādāta projekta dokumentācija, lai 
veiktu viensētas “Bitnieki”, (Tārgales 
pagasts) ēku pārbūvi un teritorijas 
labiekārtošanu, saglabājot un respektējot 
lībiešu piekrastes ciemu ēku vēsturiskās 
proporcijas, tādējādi, radot sabiedrībai 
pieejamu sētu publisku pasākumu 
rīkošanai. 

Lībiešu kultūras popularizēšana 550 000,00 EJZF, 
pašvaldība 

09/2016 12/2018 

6.  

“Development and 
Promotion of Small 
Ethno-Cultural 
Regions as Tourism 
Destinations – 

Projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu mazo 
etnisko kultūras reģionu tīklu Latvijā un 
Igaunijā, izmantojotUNESCO zīmolu kā 
tūrisma galamērķi un iekļaujot UNESCO 
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 

Lībiešu un suitu kultūras 
popularizēšana 

104 828,00 

Igaunijas – 
Latvijas 

pārrobežu 
sadarbības 
programm, 

03/2017 02/2020 
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Nr 
Projekta 

nosaukums 
Projekta kopsavilkums, galvenās darbības 

Papildinātības/demarkācijas 
apraksts 

Projekta 
kopējās 

indikatīvās  
izmaksas 

(euro) 

Finansējum
a avots un 

veids 
(Valsts/ 

pašvaldību 
budžets, ES 
fondi, cits) 

Projekta īstenošanas laiks 
(mm/gggg) 

Projekta 
uzsākšana 

Projekta 
pabeigšana 

“UNESCO 
Tourism”(“Mazo 
etnisko kultūrtelpu 
attīstība un 
popularizēšana kā 
tūrisma galamērķis 
- UNESCO tūrisms”) 

arī tās mazās etniskās kultūras, kuras līdz 
šim nav tajā iekļautas. Projekta ietvaros 
tiks veikta vides objekta “Burinieku 
gadsimts” būvniecība, t.sk. gājēju celiņa 
izbūve piekļuvei pie objekta, interaktīvo 
stendu ierīkošana Miķeļtornī un Jūrkalnē, 
kā arī tiks izstrādāti specifiskie tūrisma ceļi, 
izstrādātas mārketinga un sadarbības 
stratēģijas. 

pašvaldība 

7.  
Miķeļtorņa centra 
labiekārtošana 

Attīstības vīzija ir labiekārtot ciema centru, 
akcentējot stratēģisko lokācijas 
krustpunktu Ventspils- Kolka. Ir plānots 
izveidot stāvlaukumu ar informācijas 
stendu (t.sk. lībiešu valodā), paplašināt 
esošo autostāvvietu, labiekārtot atkritumu 
konteineru bloku 

Lībiešu kultūras atdzīvināšana 50 000,00 LEADER, 
pašvaldība 

10/2017 01/2020 

8.  

Līvzemes 
Mazbānīša takas 
izveide un 
Mazbānīša staciju 
vietu iezīmēšana ar 
vides objektiem 

Piekļuves militārajam mantojumam, lībiešu 
kultūrvēsturiskajām vērtībām un 
vēsturiskajām šaursliežu dzelzceļa stacijas 
ēkām uzlabošana, informatīvā materiāla 
pieejamības nodrošināšana. Jaunu 
arhitektoniski augstvērtīgu apskates 
objektu izveide Mazbānīša staciju vietās 

Lībiešu kultūras atdzīvināšana 20 000,00 

Pārrobežu 
sadarbības 
programma
, pašvaldība 

10/2017 01/2020 
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Nr 
Projekta 

nosaukums 
Projekta kopsavilkums, galvenās darbības 

Papildinātības/demarkācijas 
apraksts 

Projekta 
kopējās 

indikatīvās  
izmaksas 

(euro) 

Finansējum
a avots un 

veids 
(Valsts/ 

pašvaldību 
budžets, ES 
fondi, cits) 

Projekta īstenošanas laiks 
(mm/gggg) 

Projekta 
uzsākšana 

Projekta 
pabeigšana 

9.  

„Safe coast and sea 
in Latvia and 
Estonia „SAFE 
SEA”” (Droša jūra) 

Autoceļa pārbūve līdz pludmalei glābšanas 
dienesta vajadzībām Jaunciemā, Tārgales 
pagastā, Ventspils novadā. Trases 
izvietojums- 107 m, ceļa platums- 3,5 m ar 
apgriešanās laukumu. 

Teritoriāli vienotas projektu 
aktivitātes. Aktivitāte atbilst 
Valsts ilgtermiņa tematiskajam 
plānojumam Baltijas jūras 
piekrastes publiskās 
infrastruktūras attīstībai 

35 300,00 

Igaunijas – 
Latvijas 

pārrobežu 
sadarbības 
programma
, pašvaldība 

03/2017 01/2020 

10.  

Garās distances 
kājāmgājēju 
tūrisma maršruta  
gar Latvijas jūras 
krastu 
infrastruktūras 
izveide 

Projektamērķis ir veicināt videi un dabai 
draudzīga tūrisma veida – kājāmgājēju 
tūrisma maršrutu visā Latvijas piekrastes 
garumā.Minētais maršruts iekļaujas kopējā 
Eiropas iniciatīvā – garās distances 
maršrutā E 91, kas ietver Eiropas piekrasti 
no Portugāles līdz Sanktpēterburgai. 

 

Teritoriāli vienotas projektu 
aktivitātes. Aktivitāte atbilst 
Valsts ilgtermiņa tematiskajam 
plānojumam Baltijas jūras 
piekrastes publiskās 
infrastruktūras attīstībai 

35 300,00 

Igaunijas – 
Latvijas 

pārrobežu 
sadarbības 
programma
, pašvaldība 

03/2017 01/2020 

 

  

                                                 
1https://en.wikipedia.org/wiki/E9_European_long_distance_path 

https://en.wikipedia.org/wiki/E9_European_long_distance_path
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12. Infrastruktūras attīstības projektā plānotās darbības un to ietekme uz 5.5.1.SAM sasniedzamajiem rezultātiem 

 

Infrastruktūras 
projekta 

aktivitātes 
nosaukums 

Ieguldījumu 
darbības 

rezultāts(skaits, 
parametri) 

Infrastruktūras 
projektaīpašumtiesības, 

publiska pieejamība (dienu 
skaits gadā) 

Nepieciešamais indikatīvais 
finansējums 

Ietekme uz 5.5.1.SAM iznākuma rādītājiem* 

ERAF (euro) 

Kopējais 
plānotais 
budžets 
(euro) 

Apmeklējumu paredzamā 
skaita pieaugums 

(apmeklējumu skaita pieaugums 
2023.g., salīdzinot ar apmeklētāju 

skaitu 2015.g.) 

Jaunradīto pakalpojumu 
nosaukums  ieguldījumu 

objektos 
Bāzes 

vērtība** 
Sasniedzamā 

vērtība 

1. 

Ventiņu- lībiešu 
gājēju un 
veloceliņa 
izbūve 

Izbūvēts 
gājēju/velosipēdu 
celiņš: garums 
390 m, platums 
2,75 m (max.3,00 
m) 

AS ”Latvijas valsts ceļi” 
īpašums ar noslēgtu līgumu 
par nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā pašvaldībai, 
pieejams apmeklētājiem 
365 dienas gadā 

53 422.51 62 850.00 0 1000 

EiroVelo 13 attīstība, 
uzlabojot Lībiešu krasta un 
dabas liegumu “Ovīši”, 
“Ances purvi un meži” un 
“Būšnieku ezera krasts” 
sasniedzamību 
velotūristiem 

2. 
Gājēju tilta pār 
Irbes upi 
pārbūve 

Pārbūvēts 1 
gājēju tilts: 
garums 100 m, 
platums 1,50 m 

Pašvaldības īpašums, 
pieejams apmeklētājiem 
365 dienas gadā 

102 000,00 120 000,00 0 500 

Savienos Lielirbes ciema 
daļas un uzlabos Lībiešu 
krasta sasniedzamību 
velotūristiem un 
kājāmgājējiem 

Kopā 155 422,51 182 850,00 0 1500 2 gab. 
*jaunizveidojamam infrastruktūras projektam/darbībai bāzes vērtība ir nulle 
** bāzes vērtību rādītājam "Apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums" var norādīt saskaņā ar: 
- pašvaldības attīstības programmā apkopoto informāciju;  
- kulturaskarte.lv informāciju; 
- pludmales apsekojuma datiem, kas pieejami: https://drive.google.com/file/d/0B--DpKULo7UzN0Y5UnFYVDFYc3c/view?pref=2&pli=1 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B--DpKULo7UzN0Y5UnFYVDFYc3c/view?pref=2&pli=1
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13.  Galvenie sociālekonomiskie ieguvumi 

Īstenojot infrastruktūras attīstības projektu, būs sekojoši ieguvumi: 

- no tūrisma plūsmas piesaistīšanas un papildu tūrisma pakalpojumu 
attīstības; 

- no dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanas; 
- no vides piesārņojuma mazināšanās un zaļās zonas labiekārtošanas; 
- no uzņēmējdarbības aktivitātes pieauguma. 

Satiksmes infrastruktūras izveide un uzlabošana piesaista papildu tūristu 
plūsmu, līdz ar to palielinās ekonomiskā aktivitāte tūrisma jomā un ieņēmumi no 
papildu tūrisma pakalpojumiem. Tūrisma jomas attīstība nodrošina vairāk darba 
vietu šajā jomā strādājošiem. Rezultātā tiks veicināta jaunu tūrisma pakalpojumu 
skaita pieaugums, tūrisma jomas apjoma pieaugums un tūristu skaita pieaugums. 

Attīstības projekts ietekmēs ne tikai tūrisma plūsmas palielināšanu, bet arī 
vietējo un kaimiņu novadu iedzīvotāju vides kvalitātes uzlabošanu, radot iespēju 
šķērsot Irbes upi Lielirbes ciemā paralēli jau esošai un apsaimniekotai transporta 
plūsmai pa valsts reģionālo autoceļu P124 “Ventspils- Kolka”. Tilta atjaunošana 
nodrošinās vietējiem iedzīvotājiem svarīgo vēsturiskā Lielirbes ciema daļu abpus 
Irbes upes savienošanu. 

Esošā infrastruktūra atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, netiek veikta vides 
piesārņojuma mazināšana (augsne, ūdens) un zaļās zonas labiekārtošana objektu 
tiešā tuvumā. Rezultātā tiks kontrolēts vides piesārņojums no sadzīves atkritumiem 
un bojātā koka laiduma tilta konstrukcijas ietekmes uz Irbes upi, proti, tiks atbrīvota 
upe no sakritušām koka dēļu klāja atliekām un koku materiāla (krūmiem, kokiem), 
kas samazina upes dzīvo šķērsgriezumu. 

Attīstot esošo infrastruktūru, tiks palielināta uzņēmējdarbības aktivitāte. Tās 
pieaugums nodrošinās lielāku ienākumu apjomu uzņēmējdarbībā iesaistītajiem 
iedzīvotājiem. Rezultātā palielināsies uzņēmumu skaita pieaugums reģionā, 
nodarbinātības līmenis un teritorijas platība, kas tiek izmantota saimnieciskajā 
darbībā. Komersantiem būs iespēja paplašināt abpus upei esošo naktsmītņu 
īpašnieku sadarbību. 

Saskaņā ar SAM 5.5.1. izmaksu ieguvumu analīzes metodiku viens papildus 
tūrists Ventspils novadā un Ziemeļkurzemes reģionā rada sekojošus ekonomiskus 
ieguvumus: 

(1) vienas dienas vietējā tūrista izdevumi   EUR 22,3 dienā; 

(2) vienas dienas ārvalstu tūrista izdevumi   EUR 78,0 dienā; 

(3) vairāku dienu ceļojuma izmaksas dienā - ārvalstu tūrists EUR 66,3 dienā; 

(4) vairāku dienu ceļojuma izmaksas dienā - vietējais tūrists EUR 40,4 dienā. 

Monetārie ieguvumi, kas rodas no atpūtas ir vērtējami vismaz EUR 3,10 
apmērā uz vienu apmeklējuma reizi (izmaksas noteiktas balstoties uz ceļojuma 
izmaksu metodi, kā arī ņemot vērā vērtības, kas ir norādītas Eiropas Komisijas 
pētījumā “Estimating the economic value of the benefits provided by the 
tourism/recreation and Employment supported by Natura 2000”. 
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Tāpat pozitīvus multiplikatīvus sociāli – ekonomiskus ieguvumus rada 
iedzīvotāju ienākumu nodokļa pieaugums Ventspils novada budžetā, kas rodas dēļ 
pieaugušām tūrisma plūsmām pilsētā un reģionā kopumā. 

14.  Infrastruktūras attīstības projekta ilgtspēja 

Infrastruktūras objektus, Ventiņu- lībiešu gājēju un velosipēdu celiņu pēc to 
izbūves un gājēju, velosipēdistu tiltu pār Irbes upi pēc to pārbūves uzturēs un 
apsaimniekos Ventspils novada pašvaldība, kas ir tilta īpašnieks un plānotā veloceliņa 
zemes nodalījuma joslas daļas, 0,1560 ha platībā, lietotājs, saskaņā ar 2016.gada 
6.aprīlī noslēgto līgumu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”. Saglabās tos 
savā īpašumā arī pēc projekta pabeigšanas- 5 gadus. 

Noslēgtā līguma ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” priekšmets ir 
valsts reģionālā autoceļa P77 Ventspils- Dundaga, ceļa zemes nodalījuma joslas daļas 
6,966 km- 7,356 km, platībā 0,1560 ha, kas veido 39/500 domājamo daļu no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 010 0120 kopējās platības 2,000 ha nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada pašvaldībai, kā arī sadarbību gājēju un 
velosipēdu ceļa izbūvei un uzturēšanai Tārgales pagastā. Līgums nosaka, ka Dome 
apņemas par saviem līdzekļiem uzbūvēt gājēju un velosipēdu ceļu, uzturēt gājēju un 
velosipēdu ceļu un lietošanā nodoto valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas 
daļu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi 
par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli” noteiktajām uzturēšanas klasēm. 

Projekta ietvaros attīstāmai infrastruktūrai un satiksmes organizācijas 
līdzekļiem ekspluatācijas minimālais laiks ir 10 gadi (aprīkojumam) līdz 20 gadiem 
(veloceliņa klātne un gājēju tilts). Lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu gājēju un 
velosipēdistu kustību pa tiltiņu un veloceliņu, tiks veikta savlaicīga kopšana un 
uzturēšana, ko nodrošinās Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta Komunālā 
saimniecība, veicot nepieciešamus ikdienas darbus ziemas un vasaras mēnešos,  
novēršot  arī tehniskas problēmas, ja tādas veidosies. 

Visi izdevumi, kas radīsies pēc projekta realizācijas, tiks segti no Ventspils 
novada pašvaldības budžeta un finansējuma no autoceļu fonda ceļu un ielu 
uzturēšanai, kur tiek aprēķināti līdzekļi katram novada pagastam katrā budžeta gadā, 
pamatojoties uz 29.01.2015. ar domes lēmumu (Nr.44..§.12.) apstiprinātā „Ventspils 
novada pašvaldības ceļu un ielu fonda nolikums”, kas izdots saskaņā ar likuma „Par 
autoceļiem” 12.panta astoto daļu un Ministru kabineta 11.03.2008. g. MK 
noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”. Tārgales pagastam ir iedalīti 64 552,00 eiro. 
Objektu uzturēšana neprasīs būtiskus papildus ieguldījumus, tādējādi potenciālie 
ieguvumi (kopējais apgrozījuma pieaugums ar tūrismu saistītajos uzņēmumos) 
visdrīzāk vērtējami kā lielāki par uzturēšanas izdevumiem. 

Lībiešu krastā veidosies jauns kultūrvēsturisks tūrisma maršruts, uzlabosies 
kājāmgājēju un velotūristu drošība, tiks veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma 
tradīciju izkopšana un pārmantojamība, attīstīta komercdarbība, sniedzot 
nakšņošanas, laivu nomas, ēdināšanas u.c. pakalpojumus. 
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Balstoties uz Ventspils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par 
Ventspils novada pašvaldības ielu, ceļu un tiltu uzturēšanas izmaksām, tiek noteikts, 
ka ikgadējās ikdienas uzturēšanas (tīrīšana, sīkie remontdarbi, nomaļu piebēršana, 
apauguma noņemšana gar mākslīgajām būvēm un apmalēm) izmaksas abiem 
objektiem būs sekojošas: 

(1) Irbes tiltiņš – EUR 800 gadā; 
(2) Ventiņu – Lībiešu veloceliņš – EUR 250 gadā. 

Plānots, ka aptuveni 10 gadus pēc projekta realizācijas abiem objektiem varētu būt 
nepieciešami nozīmīgāki remonta un atjaunošanas darbi, kas ir novērtēti sekojošā 
apmērā: 

(1) EUR 12 000 – Irbes tiltiņš, t.sk. tilta seguma remontdarbi un nolietoto 
elementu nomaiņa, dažādu ūdens erozijas radīto mikro bojājumu 
novēršana, tilta metāla konstrukciju pretkorozijas apstrāde un krāsošana 
un tml. darbi); 

(2) EUR 4 000 – Ventiņu – Lībiešu veloceliņa remontdarbi, kas ietver nomaļu 
atjaunošanu, bortakmeņu nomaiņu (kur nepieciešams), kā arī virskārtas 
seguma remontu (kur nepieciešams). 
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15.  Riska izvērtējums infrastruktūras attīstības projekta īstenošanā, ietverot riska prevenciju 

Nr. Risks Riska apraksts 

Riska 
ietekme(au

gsta, 
vidēja, 
zema) 

Iestāšanās 
varbūtība(au
gsta, vidēja, 

zema) 

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi 

1. 
Izmaksu 
pieaugums 

Pastāv risks, ka pašvaldība nesaņem avansa 
maksājumu, jo to paredz izmaiņas likumdošanā, 
inflācijas rezultātā plānotās izmaksas atšķiras no 
reālajām. 

Augsta Vidēja 

Plānojot projekta aktivitātes un izpētot pašreizējās 
tirgus cenas, ir ņemts vērā iespējamais cenu 
kāpums, tāpēc pašvaldības budžetā ir ieplānota 
sadaļa “projektu līdzfinansēšanas līdzekļi” 
gadījumam, ja iestāsies minētais risks. Atbildīgais 
par riska novērtēšanu- projekta grāmatvede. 

2. 

Rezultātu un 
uzraudzības 
rādītāju 
sasniegšanas 

Pastāv risks, ka īstenojot projektu, nevar sasniegt 
plānotos uzraudzības rādītājus, tas ir, uz 
2023.gadu paredzamais apmeklējuma 
pieaugums- 1500 apmeklētāju. 

Augsta Zema 

Par projektā plānotajām aktivitātēm tiks ievietota 
informācija Ventspils novada informatīvajā 
izdevumā “Ventspils novadnieks”, pašvaldības 
mājas lapā www.ventspilsnovads.lv, 
www.visitventspils.com, www.kurzeme.lv. 
Atbildīgais par riska novērtēšanu- Kurzemes 
tūrisma asociācija (2015.gadā noslēgts sadarbības 
līgums) un Ventspils novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas speciālists. 

3. 
Projektu 
vadības 

Vadības grupas pieredzes trūkums šāda veida 
projektu īstenošanā, kā arī nespēja sastrādāties 
šāda veida sastāvā. 

Vidēja Zema 

Pašvaldība kopš 2009.gada īstenojusi daudz 
projektus, kuros tika piesaistīti ES finanšu līdzekļi, 
tā gūstot pieredzi projektu īstenošanā, 
dokumentācijas kārtošanā, glabāšanā, publicitātes 
pasākumu organizēšanā. Plānojam apmeklēt visus 
informatīvos un izglītojošos seminārus par 
konkrētā projekta aktualitātēm, lai nodrošinātu 

http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.visitventspils.com/
http://www.kurzeme.lv/
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Nr. Risks Riska apraksts 

Riska 
ietekme(au

gsta, 
vidēja, 
zema) 

Iestāšanās 
varbūtība(au
gsta, vidēja, 

zema) 

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi 

kvalitatīvu tā ieviešanu. Atbildīgais par riska 
novērtēšanu- Attīstības nodaļas speciālists. 

4. 
Negatīva 
ietekme uz 
vidi 

Pastāv risks, ka būvniecības rezultātā tiks atstāta 
negatīva ietekme uz vidi- nesakopta teritorija pēc 
būvniecības pabeigšanas, vai būvniecības procesā 
izmantoti materiāli, kas nav videi draudzīgi. 

Vidēja Zema 

Kā viens no nosacījumiem būvniecības veicējiem 
tiks noteikts, ka būvniecības procesā tiks 
nodrošināta videi draudzīgu materiālu 
izmantošana, teritorijas labiekārtošana pēc 
būvdarbiem. Atbildīgais par riska novērtēšanu- 
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas 
speciālists, piesaistīti speciālisti, atbilstoši Publisko 
iepirkumu likumam. 

5. 

Radītās un 
uzlabotās 
infrastruktūras 
tehniskā 
neatbilstība 

Pastāv risks, ka pretendents ir iesniedzis 
piedāvājumu, kas nav atbilstošs kādām iepirkuma 
nolikumā minētām prasībām. 

Zema  Zema 

Veicot būvdarbu veicēju atlasi, tiks izvērtēts ne 
tikai finansiālais izdevīgums, bet arī līdzšinējo 
darbu kvalitāte, pieredze līdzīgu pasūtījumu 
īstenošanā, atbilstība Publisko iepirkumu likumam. 
Atbildīgais par riska novērtēšanu- Ventspils novada 
pašvaldības Iepirkumu komisija.  

6. 
Pašvaldības 
politikas kursa 
maiņa 

Pastāv risks, ka pašvaldību vēlēšanu rezultāti var 
ietekmēt ievēlēto deputātu redzējumu par 
Ventspils novada attīstību un tas ir pretējs 
līdzšinējai konkrētās novada teritorijas attīstībai. 

Zema Zema 

Pašvaldības politika ir balstīta uz Latvijas kopējo 
attīstības politiku, un tā ir saistīta ar projekta mērķi 
un uzdevumiem.Ventspils novada attīstības 
programma (t.sk. investīciju plāns) ir aktuāls līdz 
2022.gadam. Atbildīgais par riska novērtēšanu-
vēlētāji. 
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16.  Indikatīvs infrastruktūras attīstības projekta īstenošanas laika plāns kalendāro mēnešu griezumā 

Projekta 
darbības 
numurs* 

Projekta īstenošanas laika plāns 

2017 2018 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1.  
    

     x x x x x x x x x x x x     

2.        
 

     x x x x x x x x x x x x    

3.           x x x x x x x x x x x x    

*Projekta darbības numurs sakrīt ar 12. punktu- Infrastruktūras attīstības projektā plānotās darbības un to ietekme uz 5.5.1.SAM sasniedzamajiem rezultātiem. 
 

 

1. – Ventiņu – lībiešu veloceliņš 
2. – Gājēju tilts pār Irbes upi 
3. – Jūrkalnes dabas un atpūtas parks 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


