
 

 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 
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LĒMUMS 
 

2022.gada 28.jūlijā    Ventspilī     Nr.130 

          (protokols Nr.14; 6.§) 

 

Par projekta “Dabas vērtību saglabāšana, 

nodrošinot  Būšnieku ezera pieejamību un 

infrastruktūras pilnveidošanu” īstenošanu 

  

Lai nodrošinātu Būšnieku ezera dabas vērtību saglabāšanu un uzlabotu tā pieejamību un 

nodrošinātu iespēju Būšnieku ezera takas apmeklētājiem piekļūt ezeram visā tā apkārtnē, plānots 

pilnveidot Ventspils valstspilsētas pašvaldības publisko infrastruktūru, izbūvējot grants seguma 

gājēju celiņu /veloceliņu Staldzenes ielas posmā no Laivu bāzes līdz esošajam veloceliņam apkārt 

Būšnieku ezeram, tādejādi mazinot antropogēno slodzi šajā Būšnieku ezera meža posmā.       

 Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu un 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Staldzenes teritorijas daļas detālplānojumu, kas apstiprināts ar 

Ventspils pilsētas domes 2014.gada 24.oktobra lēmumu Nr.142 “Par Ventspils pilsētas Staldzenes 

teritorijas daļas detālplānojuma projekta apstiprināšanu” ir paredzēta veloceliņu izbūve Staldzenes 

ielas posmā no Laivu bāzes līdz esošajam veloceliņam apkārt Būšnieku ezeram. 

 Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteikto mērķi veidot ērtu, 

drošu, pievilcīgu un vidi saudzējošu dzīves un darba telpu un Ventspils pilsētas attīstības programmā 

2021.-2027. gadam noteiktās prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un veicamos pasākumus, 

ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumus Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””, saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

Ekonomikas un budžeta komisijas 2022.gada 5.jūlija ieteikumiem un Finanšu komitejas 2022.gada 

14.jūlija atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atbalstīt projekta “Dabas vērtību saglabāšana, nodrošinot  Būšnieku ezera pieejamību un 

infrastruktūras pilnveidošanu” (turpmāk – Projekts) iesnieguma iesniegšanu biedrības 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu konkursa 13.kārtā Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda (turpmāk - EJZF) “Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 

2014.-2020.gadam” apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana” aktivitātē 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata 

pārmaiņu mazināšanai”.  

2. Projekta atbalsta gadījumā uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils 

Komunālā pārvalde” Projektu realizēt 2022.-2023.gadā par kopējo summu ne vairāk kā  

61 500 EUR, t.sk. : 

2.1. EJZF finansējums 90% no Projekta attiecināmajām izmaksām – 45 000 EUR; 
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2.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% no Projekta attiecināmajām 

izmaksām  – 5 000  EUR; 

2.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai – ne 

vairāk kā 11 500 EUR. 

3. Projekta atbalsta gadījumā Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils Komunālā 

pārvalde”: 

3.1. iedalīt 2022.gada budžetā līdzekļus 12 500 EUR apmērā no Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā pašvaldības asignējumos plānotā ieņēmumu pārsvara 

pār izdevumiem, t.sk. Projekta līdzfinansējumam 5 000 EUR, priekšfinansējumam 6 000 

EUR un neattiecināmajām izmaksām 1 500 EUR; 

3.2. paredzēt 2022.gada budžetā ārvalstu finansējumu 9 000 EUR apmērā. 

4. Projekta atbalsta gadījumā Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils Komunālā 

pārvalde” paredzēt 2023. gada budžetā līdzekļus Projekta līdzfinansējumam, priekšfinansējumam 

un neattiecināmajām izmaksām.  

5. Pilnvarot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” direktoru  

parakstīt visu ar Projekta iesnieguma iesniegšanu un Projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju. 

6. Noteikt, ka izmaiņas Projekta finansējuma sadalījumā apstiprinātā budžeta ietvaros veicamas ar 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu pēc jautājuma izskatīšanas Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā vai Finanšu komitejā. 

7. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils Komunālā pārvalde” veikt grozījumus 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” 2022.gada budžetā. 

8. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Finanšu nodaļai 

nodrošināt atbilstošas izmaiņas Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžeta 

kopsavilkumā. 

9. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš 

 

 
A.Kausenieks, 63624269  

andris.kausenieks@ventspils.lv  
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