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ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  4.februārī                                                                                   14 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:  Mārtiņš Libkovskis     

                                    Andris Jaunsleinis  

                                    Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Dainis Veidemanis 

Nellija Sileviča 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Zanda Šnepste, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

                                    Gunita Treigūte, juriskonsulte 

 

Nepiedalās deputāti-  Ilva Cērpa 

                                             

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, 

E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

     Apstiprināt šādu 2010.gada 4.februāra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnd.lv/


 

 

2 

1. Par algas izmaksas kārtību domes un domes iestāžu darbiniekiem. 

2. Par darba laika izmaiņām Ventspils novada domes un pašvaldības iestāžu amatpersonām. 

3. Par PSA „Ziemeļkurzeme” darbības izbeigšanu. 

4. Par dalību ELFLA 3.2.1.pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

projektu konkursā. 

5. PAR SIA „ENERCON PLUS” būvniecības ieceri. 

6. Par kārtību, kādā Ventspils novada pašvaldībā tiek skatīti jautājumi par zemes vienību 

sadalīšanu. 

7. Par SIA „VTB-Rudens” un SIA „Dokupīte” iesniegumu izskatīšanu. 

8. Par Saistošo noteikumu Nr.8 „Ventspils novada pašvaldības konsolidētais budžets 

2010.gadam” apstiprināšanu. 

9. Par kredīta ņemšanu kases vadībai nodokļu parādu un prasību nomaksai. 

 

 

1.§ 
PAR ALGAS IZMAKSAS KĀRTĪBU DOMES UN DOMES IESTĀŽU 

DARBINIEKIEM 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu un ierosina to papildināt ar 3.punktu sekojošā 

redakcijā „Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.martu”. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Ventspils novada 2009.gada 30.jūlija Saistošo noteikumu Nr.1 „Ventspils novada 

pašvaldības nolikums” 9.10. punktu, kā arī lai nodrošinātu savlaicīgu un vienlaicīgu darba 

algas izmaksu visu Ventspils novadu domes izveidoto iestāžu darbiniekiem, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Noteikt sekojošu kārtību: 

1.1. Novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

līdz  katra mēneša 27.datumam veidot finanšu uzkrājumus, kas nodrošina 

darba algu un darba devēja sociālā nodokļa nomaksu visiem novada 

pašvaldības darbiniekiem. 

1.2. Katra mēneša 28.datumā nepieciešamais finansējums tiek pārskaitīts katrai 

iestādei attiecīgajā bankas kontā. 

1.3. Iestāžu vadītāji līdz katra mēneša pēdējam datumam nodrošina darba algu 

izmaksāšanu un nodokļu nomaksu. 

2. Iestāžu vadītāji ir personīgi atbildīgi par ieskaitītā finansējuma izlietošanu atbilstoši 

šim domes lēmumam. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.martu. 
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2. § 
PAR DARBA LAIKA IZMAIŅĀM VENTSPILS NOVADA DOMES UN PAŠVALDĪBAS 

IESTĀŽU AMATPERSONĀM 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas noteikumu 8.punkta 

1.apakšpunktu: „2010.gadā [...], lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, [...] 

pašvaldību institūcijas var noteikt nepilnu darba laiku”, tādējādi piedāvājot amatpersonām 

taisnīgu risinājumu darba samaksas samazināšanas rezultātā, proporcionāli mazinot 

amatpersonu darba laiku un ņemot vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas 

2010.gada 3.februāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Noteikt nepilnu darba laiku ar summētu uzskaiti no 2010.gada 10.marta līdz 2010.gada 

31.decembrim ieskaitot, nepārsniedzot 205 darba dienas jeb 1633 darba stundas 

(ieskaitot apmaksāto atvaļinājumu un Darba devēja apmaksātu darba nespējas laiku), 

pēc iespējas plānojot 10 neapmaksāto dienu izmantošanu, sekojošām novada domes un 

pašvaldības iestāžu amatpersonām: 

1.1. novada domes priekšsēdētājam; 

1.2. novada domes priekšsēdētāja vietniekiem; 

1.3. novada pašvaldības izpilddirektoram; 

1.4. Piltenes pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem. 

 

2. Uzdot Ventspils novada domes centrālajai administrācijai līdz 2010. gada 10.februārim 

sagatavot un izsniegt darba tiesiskajās attiecībās esošajām amatpersonām rakstveida 

informāciju par grozījumiem darba līgumā saistībā ar nepilna darba laika noteikšanu.  

 

3. Uzdot Ventspils novada domes centrālajai administrācijai sagatavot vienošanos par 

grozījumiem attiecīgajos darba līgumos. 

 

 

3. § 
PAR PSA „ZIEMEĻKURZEME” DARBĪBAS IZBEIGŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot 

vērā 2010.gada 29.janvārī starp Dundagas, Talsu un Ventspils novadu pašvaldības vadītājiem 

parakstīto nodomu protokolu par PSA „Ziemeļkurzeme” iestādes darbības pārtraukšanu, un 

to, ka Talsu un Dundagas novada domes lēmumu par PSA „Ziemeļkurzeme” darbības 

pārtraukšanu jau ir pieņēmušas, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 
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A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Pārtraukt PSA „Ziemeļkurzeme” iestādes darbību. 

2. Uzdot pēc PSA „Ziemeļkurzeme” iestādes likvidēšanas procesa pabeigšanas 

Ventspils novada domes priekšsēdētājam A.Muceniekam parakstīt iestādes 

likvidācijas aktu. 

3. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

pārskaitīt Ls 585,00 PSA „Ziemeļkurzeme”  norādītajā bankas kontā. 

 

4. § 
PAR DALĪBU ELFLA 3.2.1. PASĀKUMA „PAMATPAKALPOJUMI  

EKONOMIKAI UN IEDZĪVOTĀJIEM” PROJEKTU KONKURSĀ 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Ņemot vērā pašvaldību rīkoto iepirkumu rezultātā radušos līdzekļu ekonomiju (Piltenes 

pilsēta, Ances, Užavas un Ziru pagasti) un Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra 

lēmumu „Par izmaiņām valsts mērķdotācijas novada infrastruktūras attīstībai izlietojumā” 

(protokols Nr.12.; 61.§) kas nosaka izmaiņas Ugāles  pagasta infrastruktūras objektu 

rekonstrukcijas finansēšanā, Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumu „Par 

ELFLA pasākuma „pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”” iesniegtā projekta 

„Jūrkalnes sporta zāles būvniecība” atsaukšanu” (protokols Nr.12.; 62.§), kas nosaka projekta 

„Jūrkalnes tautas nama rekonstrukcija” iesniegšanu konkursā „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” un Ventspils novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu 

„Par Usmas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju”, kas nosaka beigu termiņu Usmas 

pagasta teritorijas plānojuma izstrādei, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” Lauku atbalsta dienests no 2010.gada 12.janvāra līdz 

2010.gada 12.februārim ir izsludinājis 9.kārtu atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 

Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem”, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, 

E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome  n o l e m j: 

 

1. Ieteikt Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajai lauksaimniecības 

pārvaldei pārtraukt līgumu Nr.08-08 L32100-000367 „Publiski pieejamas teritorijas 

labiekārtošana Ugāles pagastā”; 

 

2. Atbalstīt projekta „Ugāles pagasta tautas nama rekonstrukcija” iesniegšanu Lauku 

atbalsta dienestā, atklātu projektu iesniegumu konkursā pasākumam 
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„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” par kopējo summu 169 400,- 

LVL (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti). Finansējuma nodrošināšanai 

2010.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases, paredzot sekojošu aizņēmuma 

atmaksas kārtību: 

- 105 000,- LVL apmērā - līdz 2011.gada 1.septembrim pēc projekta realizēšanas, 

saņemot Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo 

izdevumu daļējai atmaksai, 

- 64 400,- LVL apmērā  - 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas. 

Pilnvarot Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju Helēnu Boitmani, kā projekta vadītāju 

un kontaktpersonu, sadarbībā ar Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu 

vadīšanas speciālisti Gintu Roderti, sagatavot projekta iesniegumu un iesniegt Lauku 

atbalsta dienestā; 

3. Atbalstīt projekta „Jūrkalnes pagasta tautas nama rekonstrukcija” iesniegšanu Lauku 

atbalsta dienestā, atklātu projektu iesniegumu konkursā pasākumam 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” par kopējo summu 298 935,- 

LVL (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci). 

Finansējuma nodrošinājumam 2011.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases, paredzot 

sekojošu aizņēmuma atmaksas kārtību: 

- 105 000,- LVL apmērā – līdz 2012.gada 1.septembrim pēc projekta realizēšanas 

saņemot Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo 

izdevumu daļējai atmaksai, 

- 193 935,- LVL apmērā – 20 gadi laikā no aizņēmuma veikšanas. 

Ņemot vērā, ka Jūrkalnes tautas nama atjaunošana iekļauta UNESCO nemateriālā 

kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana sarakstā (aktivitāte 

4.3.), iespēju robežās piesaistīt valsts dotāciju un citu iespējamo finansējumu 

projekta līdzfinansēšanai, kas nodrošinātu plānotā aizņēmuma daļas samazinājumu. 

Pilnvarot Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāju Ivaru Grundmani, kā projekta vadītāju 

un kontaktpersonu, sadarbībā ar Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu 

vadīšanas speciālisti Gintu Roderti, sagatavot projekta iesniegumu un iesniegt Lauku 

atbalsta dienestā; 

 

4. Atbalstīt projekta „Usmas pagasta tautas nama „Ausekļi” rekonstrukcija” 

iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā, atklātu projektu iesniegumu konkursā 

pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” par kopējo summu 

169 400,- LVL (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti). Finansējuma 

nodrošināšanai 2011.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases, paredzot sekojošu 

aizņēmuma atmaksas kārtību: 

- 105 000,- LVL apmērā - līdz 2012.gada 1.septembrim pēc projekta realizēšanas, 

saņemot Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo 

izdevumu daļējai atmaksai, 

- 64 400,- LVL apmērā  - 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas. 

Pilnvarot Usmas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Gendrihu Šķesteru, kā projekta 

vadītāju un kontaktpersonu, sadarbībā ar Ventspils novada domes Attīstības nodaļas 

projektu vadīšanas speciālisti Gintu Roderti, sagatavot projekta iesniegumu un 

iesniegt Lauku atbalsta dienestā; 

 

5. Atbalstīt projekta „Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana nekustamajā īpašumā „Ances muiža”” iesniegšanu Lauku 

atbalsta dienestā, atklātu projektu iesniegumu konkursā pasākumam 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” par kopējo summu 60 500,- LVL  
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(sešdesmit tūkstoši pieci simti). Finansējuma nodrošināšanai 2011.gadā ņemt 

aizņēmumu no Valsts kases, paredzot sekojošu aizņēmuma atmaksas kārtību: 

- 32 670,- LVL apmērā - līdz 2012.gada 1.septembrim pēc projekta realizēšanas, 

saņemot Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo 

izdevumu daļējai atmaksai, 

- 27 830,- LVL apmērā  - 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas. 

Pilnvarot Ances pagasta pārvaldes vadītāju Airu Kajaku, kā projekta vadītāju un 

kontaktpersonu, sadarbībā ar Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu 

vadīšanas speciālisti Gintu Roderti, sagatavot projekta iesniegumu un iesniegt Lauku 

atbalsta dienestā; 

 

6. Atbalstīt projekta „Piltenes pilsētas brīvdabas estrādes rekonstrukcijas 3.kārta” 

iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā, atklātu projektu iesniegumu konkursā 

pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” par kopējo summu 

15 000,- LVL  (piecpadsmit tūkstoši). Finansējuma nodrošināšanai 2010.gadā ņemt 

aizņēmumu no Valsts kases, paredzot sekojošu aizņēmuma atmaksas kārtību: 

- 8100,- LVL apmērā - līdz 2011.gada 1.septembrim pēc projekta realizēšanas, 

saņemot Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo 

izdevumu daļējai atmaksai, 

- 6900,- LVL apmērā  - 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas. 

Pilnvarot Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju Jāni Abakuku, kā projekta vadītāju un 

kontaktpersonu, sadarbībā ar Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu 

vadīšanas speciālisti Gintu Roderti, sagatavot projekta iesniegumu un iesniegt Lauku 

atbalsta dienestā; 

 

7. Atbalstīt projekta „Pašvaldības autoceļa Lejiņas – Jūrmala otrā posma rekonstrukcija 

Užavas pagastā” iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā, atklātu projektu iesniegumu 

konkursā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” par kopējo 

summu 77 200,- LVL  (septiņdesmit septiņi tūkstoši divi simti). Finansējuma 

nodrošināšanai 2010.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases, paredzot sekojošu 

aizņēmuma atmaksas kārtību: 

- 41 700,- LVL apmērā - līdz 2011.gada 1.septembrim pēc projekta realizēšanas, 

saņemot Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo 

izdevumu daļējai atmaksai, 

- 35 500,- LVL apmērā  - 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas. 

Pilnvarot Užavas pagasta pārvaldes vadītāju Laimu Erlihu-Štranku, kā projekta 

vadītāju un kontaktpersonu, sadarbībā ar Ventspils novada domes Attīstības nodaļas 

projektu vadīšanas speciālisti Gintu Roderti, sagatavot projekta iesniegumu un 

iesniegt Lauku atbalsta dienestā; 

 

8. Atbalstīt projekta „Ziru pagasta koplietošanas ceļu Nr.9 un Nr.18 rekonstrukcija” 

iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā, atklātu projektu iesniegumu konkursā 

pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” par kopējo summu 

88 500,- LVL  (astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti). Finansējuma nodrošināšanai 

2010.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases, paredzot sekojošu aizņēmuma 

atmaksas kārtību: 

- 47 790,- LVL apmērā - līdz 2011.gada 1.septembrim pēc projekta realizēšanas, 

saņemot Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo 

izdevumu daļējai atmaksai, 

- 40 710,- LVL apmērā  - 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas. 
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Pilnvarot Ziru pagasta pārvaldes vadītāju Dzidru Ceriņu, kā projekta vadītāju un 

kontaktpersonu, sadarbībā ar Ventspils novada domes Attīstības nodaļas projektu 

vadīšanas speciālisti Gintu Roderti, sagatavot projekta iesniegumu un iesniegt Lauku 

atbalsta dienestā. 

 

 

5. § 
PAR SIA „ENERCON PLUS” BŪVNIECĪBAS IECERI 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Izskatījusi Ventspils novada pašvaldības būvvaldes 2010.gada 3.februārī sagatavoto gala 

ziņojumu un 2009.gada 30.novembrī SIA „Enercon Plus” gala ziņojumu par SIA „Enercon 

Plus” ierosinātās vēja ģeneratoru skiču projekta un nulles cikla būvniecību „Lipstiņos”, Popes 

pagastā, Ventspils novadā, zemes gabalā ar kadastra numuru 9856 001 0066, publiskās 

apspriešanas norisi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 

„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 20.punktu, kas nosaka, ka gala ziņojums 

par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem izskatāms pašvaldības domes 

sēdē, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, 

E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome  n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt SIA „Enercon Plus” ierosināto būvniecības ieceri vēja ģeneratoru 

skiču projekta un nulles cikla būvniecībai „Lipstiņos”, Popes pagastā, Ventspils 

novadā, zemes gabalā ar kadastra numuru 9856 001 0066; 

 

2. Noteikt, ka turpmākā objekta būvniecība veicama pēc būves tehniskā projekta 

saskaņošanas LR normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajā kārtībā. 

 

3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus Ventspils 

novada Popes pagasta pārvaldei un SIA „Enercon Plus“, Tallinas iela 54-3, Rīga, 

LV-1009. 

 

 

6. § 
PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ TIEK SKATĪTI 

JAUTĀJUMI PAR ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANU 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 M.Dadzis informē par nolikuma  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

    Ar Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (protokols Nr.11.; 23.§) 

apstiprināti novada domes saistošie noteikumi Nr.67 „Kārtība, kādā Ventspils novada 

pašvaldībā tiek skatīti jautājumi par zemes vienību sadalīšanu”. Likuma „Par pašvaldībām” 

45.panta noteiktajā kārtībā saistošie noteikumi nosūtīti Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai, reģistrācijai un publicēšanai internetā. 

    2009.gada 1.februārī Ventspils novada domē saņemts Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijas atzinums Nr.2.2.-13/16348/653 „Par saistošajiem noteikumiem”, kurā 

norādīts, ka ar Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” neparedz kārtību, ka pašvaldībai jāizdod ārējais 

normatīvais akts (saistošie noteikumi) par prasībām zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Vienlaicīgi ministrija informē, ka pašvaldība ir tiesīga izdot iekšējos normatīvos aktus par 

lēmuma pieņemšanas procedūru iestādē (pašvaldībā). 

     Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 11.punkts nosaka zemes ierīcības projekta izstrādes procesu, kuru 

nodrošina vietējā pašvaldība vai tās izveidota institūcija. Ar Ventspils novada domes 

2009.gada 29.oktobra lēmumu (protokols Nr.10.; 74.§) apstiprinātajā Ventspils novada 

domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas nolikumā paredzēts, ka komisijas 

funkcijas ir novada domes noteiktajā kārtībā izskatīt jautājumus par zemes vienību 

sadalīšanu, zemes ierīcības projekta nepieciešamību, sadarbībā ar vietējām pārvaldēm 

sagatavot nosacījumus par projekta izstrādi, kā arī apstiprināt vai noraidīt administratīvo 

aktu par izstrādāto zemes ierīcības projektu, reizi ceturksnī sniedzot informāciju Teritorijas 

un ekonomikas attīstības komitejai par pieņemtajiem administratīvajiem aktiem. 

   Ņemot vērā augstākminētos apstākļus, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

73.panta pirmās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība kā publiska persona savas 

kompetences ietvaros ir tiesīga izdot iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes lēmuma 

pieņemšanas procedūru iestādē, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,  R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Atcelt Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr.67 

„Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldībā tiek skatīti jautājumi par zemes vienību 

sadalīšanu”. 

 

2. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Kārtība, kādā Ventspils novada 

pašvaldībā tiek skatīti jautājumi par zemes vienību sadalīšanu” (Pielikumā uz divām 

lapām). 

 

3. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

 

4.  Nolikums „Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldībā tiek skatīti jautājumi par zemes 

vienību sadalīšanu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

5. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai, Lāčplēša iela 27, Rīga, LV-1011. 
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7. § 
PAR SIA „VTB-RUDENS” UN SIA „DOKUPĪTE” IESNIEGUMU IZSKATĪŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 02.02.2010. (reģ.Nr.1.10.-100) ir saņēmusi SIA „VTB-RUDENS”, 

reģ.Nr.41202006565, juridiskā adrese: „Rudens”, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-

3622, valdes priekšsēdētāja Pāvela Dudarjonoka iesniegumu ar lūgumu atļaut noslēgt 

nedzīvojamo telpu (ēku) apakšnomas līgumu un izsniegt licenci tirdzniecībai ar pārtikas, 

rūpniecības, saimniecības precēm, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un 

citām precēm veikalā, „Avots”-1, Zlēku pagastā, Ventspils novadā no 15.02.2010., nosakot 

darba laiku no pirmdienas līdz svētdienai – 8.00-20.00,  

un 03.02.2010. (reģ.Nr.1.10.-105) SIA „Dokupīte”, reģ.Nr.41202002703, juridiskā 

adrese: Saules iela 16, Ventspils, LV-3601,valdes priekšsēdētāja Andra Tararuja iesniegumu 

ar lūgumu atļaut noslēgt par veikala „Avots”, adrese: „Avots”-1, Zlēku pagastā, Ventspils 

novadā, nedzīvojamo telpu (ēku) apakšnomas līgumu ar SIA „VTB-RUDENS” no 

15.02.2010. līdz 15.02.2013. 

Iesniegumam klāt pievienoti sekojoši dokumenti: 

1. VID Speciālās atļaujas (licence) kopija tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai TM 

Nr.00000000742; 

2. VID Speciālās atļaujas (licence) kopija alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai MT 

Nr.00000005432; 

3. SIA „VTB-RUDENS” komersanta reģistrācijas apliecības C 049576 kopija; 

4. LR Uzņēmuma reģistra 09.12.2008. izziņas Nr.19-3-177280 kopija; 

5. VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecības AA 

Nr.0121112 kopija; 

6. 2004.gada 4.augusta līguma par nedzīvojamo telpu (ēku) nomu kopija; 

7. 27.08.2008. Zlēku pagasta padomes sēdes protokola izraksta Nr.8, 3.2. „Par 

tirdzniecības atļaujas pagarināšanu” kopija. 

Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem un likuma un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas10.punktu un 11.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība slēdz darījumus un izsniedz atļaujas 

un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

saskaņā ar 2004.gada 4.augusta līguma „Par nedzīvojamo telpu (ēku) nomu” 3.12.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, 

E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome  n o l e m j: 

 

1. Atļaut SIA „Dokupīte”, reģ.Nr.41202002703, noslēgt par veikala „Avots”, adrese: 

„Avots”-1, Zlēku pagastā, Ventspils novadā, nedzīvojamo telpu (ēku) apakšnomas 

līgumu ar SIA „VTB-RUDENS” no 15.02.2010. līdz 15.02.2013. 

2. Izsniegt SIA „VTB-RUDENS”, reģ.Nr.41202006565, atļauju tirdzniecībai ar pārtikas, 

rūpniecības, saimniecības precēm, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem 

dzērieniem un citām precēm veikalā „Avots”, adrese: „Avots”-1, Zlēku pagastā, 
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Ventspils novadā no 11.02.2010. līdz 11.02.2013., nosakot darba laiku no pirmdienas 

līdz svētdienai – no 8.00 līdz 20.00. 

3. Noteikt, ka ar šā lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Zlēku pagasta padomes 

2008.gada 27.augusta lēmums (protokols Nr4.8,3.2.) „Par tirdzniecības atļaujas 

pagarināšanu”. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots SIA „VTB-RUDENS”, 

reģ.Nr.41202006565, valdes priekšsēdētājam Pāvelam Dudarjonokam un  SIA 

„Dokupīte”, reģ.Nr.41202002703, valdes priekšsēdētājam Andrim Tararujam, bet ne 

vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmums adresēts un trešās personas 

var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, 

LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

5. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu SIA „VTB-RUDENS”, 

juridiskā adrese: „Rudens”, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3622, valdes 

priekšsēdētājam Pāvelam Dudarjonokam; SIA „Dokupīte”, juridiskā adrese: Saules 

iela 16, Ventspils, LV-3601,valdes priekšsēdētājam Andrim  Tararujam un Zlēku 

pagasta pārvaldei. 

 

8. § 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.8 „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS 2010.GADAM” APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma un budžeta projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma un budžeta projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo 

daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem“  16.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 

2010.gada 3.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8  ”Ventspils novada pašvaldības 

konsolidētais budžets 2010.gadam”, saskaņā ar pielikumu. 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai, 

veicot ikmēneša norēķinus, pirmkārt, veikt nodokļu savlaicīgu apmaksu par obligātiem 

(primāriem) maksājumiem- algas, nodokļi, kredītsaistības (aizņēmumi un līzingi, 

savstarpējie norēķini starp pašvaldībām). 

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldību iestāžu grāmatvežiem pildīt Ventspils 

novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas  vadītājas prasības un 

norādījumus grāmatvedības, budžeta un finanšu jomā. 
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9. § 
PAR KREDĪTA ŅEMŠANU KASES VADĪBAI NODOKĻU PARĀDU UN PRASĪBU 

NOMAKSAI  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu Ventspils novada pašvaldības Piltenes pilsētas un pagastu pārvalžu nodokļu 

savlaicīgu nomaksu un dzēstu iepriekšējo periodu nodokļu parādus, soda naudas, veiktu 

termiņā kredīta sasitību apmaksu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, 

V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, 

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome  n o l e m j: 
 

1. Ņemt Valsts kasē aizņēmumu LVL Ls 300 000,00 (trīs simts tūkstoši latu) apmērā 

nodokļu parādu un  kreditoru saistību segšanai. 

 

2. Kredīta atmaksa ir jāveic līdz 2010.gada decembrim. 

 

3. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

4. Uzdot novada domes centrālai administrācijai (Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītājai Z.Šnepstei) sagatavot un iesniegt dokumentus kredīta Ls 300 000,00 

apmērā saņemšanai Valsts kasē līdz šā gada 17.februārim, kases vadībai nodokļu 

parādu un kreditoru saistību segšanai.  

 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada domes prieksšēdētājam A.Muceniekam. 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.20 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


