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ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  8.maijā                                                                                     18 
                                                                                                                            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  

Dainis Veidemanis    

                                    Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

                                     

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 
                                     

Nepiedalās deputāti-  Nellija Sileviča 

                                    Aivars Čaklis 

                                    Elita Kuģeniece  

                                    Ilva Cērpa 

 

Preses pārstāvis:       Līga Tīrmane, SIA „Ventas Balss” korespondente    

                                                           

 A.Mucenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

 

1. Par izmaiņām Ventspils novada pašvaldības struktūrā un darbības organizācijā. 

2. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Puzes 

pagasta teritorijā. 

3. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Vārves 

pagasta  Vārves, Ventavas un Zūru ciemā. 
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4. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Piltenes 

pilsētas teritorijā. 

5. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Ziru pagasta 

teritorijā. 

6. Par finansējuma piešķiršanu tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācijai objektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Zūru ciemā”. 

7. Par valsts nekustamā īpašuma „Pansionāts Piltene” pārņemšanu bezatlīdzības kārtībā. 

8. Par līdzekļiem aprīkojuma iegādei. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, D.Veidemanis), PRET - 

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

 

     Apstiprināt šādu 2010.gada 8.maija domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par izmaiņām Ventspils novada pašvaldības struktūrā un darbības organizācijā. 

2. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Puzes 

pagasta teritorijā. 

3. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Vārves 

pagasta  Vārves, Ventavas un Zūru ciemā. 

4. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Piltenes 

pilsētas teritorijā. 

5. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Ziru 

pagasta teritorijā. 

6. Par finansējuma piešķiršanu tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācijai objektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Zūru ciemā”. 

7. Par valsts nekustamā īpašuma „Pansionāts Piltene” pārņemšanu bezatlīdzības kārtībā. 

8. Par līdzekļiem aprīkojuma iegādei. 

 

1.§ 
PAR IZMAIŅĀM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

STRUKTŪRĀ UN DARBĪBAS ORGANIZĀCIJĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā nepieciešamību veikt Ventspils novada pašvaldības struktūras reorganizāciju un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, 

G.Roderte, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss 

(R.Krūmiņš), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Līdz 2010.gada 1.jūlijam pārveidot Piltenes pilsētas un visu pagastu pārvaldes par 

novada pašvaldības teritoriālajām struktūrvienībām. 
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2. Iestādē Ventspils novada pašvaldība izveidot sekojošas nodaļas : 

2.1. Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību; 

2.2. Komunālā nodaļa; 

2.3. Nekustamo īpašumu nodaļa. 

      

3. Izveidot iestādi “Kultūras pārvalde” vai struktūrvienību “Kultūras nodaļa”. 

 

4. Paplašināt iestādes “Izglītības pārvalde” funkcijas vai izveidot struktūrvienību 

“Izglītības nodaļa”. 

 

5. Reģistrēt Ventspils novada pašvaldību kā PVN maksātāju. 

 

6. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju ar rīkojumu izveidot darba grupu pasākuma 

plāna strukturālajām un organizatoriskajām izmaiņām novada pašvaldībā  

izstrādāšanai. 

 

7. Darba grupai darba plānu izstrādāt līdz š.g. 20.maijam. 

 

8. Uzdot novada domes priekšsēdētājam apstiprināt pasākumu plānu. 
 
 

2. § 
PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKO PAKAPOJUMU SNIEGŠANU VENTSPILS 

NOVADA PUZES PAGASTA TERITORIJĀ 

     (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. 

 

    Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, G.Roderte, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (G.Ansone), Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumus Ventspils novada Puzes pagastā nodrošina Ventspils 

novada pašvaldība; 

 

2. Pakalpojumi tiek sniegti Puzes pagasta administratīvās robežas teritorijās; 

 

3. Sniedzamie pakalpojumi ir: 

3.1. ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz 

patērētāja nekustamajam īpašumam vai ielas sarkanai līnijai, ja tāda ir noteikta; 

3.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 

3.3. asenizācijas pakalpojumu sniegšana. 

 

4. Pārapstiprināt komunālo pakalpojumu tarifus, kas apstiprināti ar Puzes pagasta 

padomes 2008.gada 30.decembra sēdes lēmumu Nr.14, 8.§. 
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5. Pakalpojumu maksa var tikt pārskatīta ar atsevišķu Ventspils novada domes lēmumu. 

 

3. § 
PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKO PAKAPOJUMU SNIEGŠANU VENTSPILS 

NOVADA VĀRVES PAGASTA VĀRVES, VENTAVAS UN ZŪRU CIEMOS 

     (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. 

 Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, G.Roderte, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (G.Ansone), Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumus Ventspils novada Vārves pagasta Vārves, Ventavas 

un Zūru ciemos nodrošina Ventspils novada pašvaldība; 

 

2. Pakalpojumi tiek sniegti Vārves pagasta Vārves, Ventavas un Zūru ciemu 

administratīvās robežas teritorijās; 

 

3. Sniedzamie pakalpojumi ir: 

3.1. ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz 

patērētāja nekustamajam īpašumam vai ielas sarkanai līnijai, ja tāda ir noteikta; 

3.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 

3.3. asenizācijas pakalpojumu sniegšana. 

 

4. Pārapstiprināt komunālo pakalpojumu tarifus, kas apstiprināti ar Vārves pagasta 

padomes  2009.gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr.1, 11.3.1. 

 

5. Pakalpojumu maksa var tikt pārskatīta ar atsevišķu Ventspils novada domes lēmumu. 

 

4. § 
PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKO PAKAPOJUMU SNIEGŠANU VENTSPILS 

NOVADA PILTENES PILSĒTAS TERITORIJĀ 

     (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. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta c) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, G.Roderte, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, 

D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (G.Ansone), Ventspils novada dome  

n o l e m j: 
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1. Ūdenssaimniecības pakalpojumus Ventspils novada Piltenes pilsētā nodrošina 

Ventspils novada pašvaldība; 

 

2. Pakalpojumi tiek sniegti Piltenes pilsētas administratīvās robežas teritorijās; 

 

3. Sniedzamie pakalpojumi ir: 

3.1. ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz 

patērētāja nekustamajam īpašumam vai ielas sarkanai līnijai, ja tāda ir noteikta; 

3.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 

3.3. asenizācijas pakalpojumu sniegšana. 

 

4. Pārapstiprināt komunālo pakalpojumu tarifus, kas apstiprināti ar Piltenes pilsētas 

domes 2008.gada 20.marta sēdes lēmumu Nr.4, 1.§. 

 

5. Pakalpojumu maksa var tikt pārskatīta ar atsevišķu Ventspils novada domes lēmumu. 

 

5. § 
PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKO PAKAPOJUMU SNIEGŠANU VENTSPILS 

NOVADA ZIRU PAGASTA TERITORIJĀ 

(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. 

    Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, G.Roderte, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (G.Ansone), Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumus Ventspils novada Ziru pagastā nodrošina Ventspils 

novada pašvaldība; 

 

2. Pakalpojumi tiek sniegti Ziru pagasta administratīvās robežas teritorijās; 

 

3. Sniedzamie pakalpojumi ir: 

3.1. ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz 

patērētāja nekustamajam īpašumam vai ielas sarkanai līnijai, ja tāda ir noteikta; 

3.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 

3.3. asenizācijas pakalpojumu sniegšana. 

 

4. Pārapstiprināt komunālo pakalpojumu tarifus, kas apstiprināti ar Ziru pagasta padomes 

2006.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu Nr.4, 3.§. 

 

5. Pakalpojumu maksa var tikt pārskatīta ar atsevišķu Ventspils novada domes lēmumu. 
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6. § 
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA 

AKTUALIZĀCIJAI OBJEKTAM „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VĀRVES 

PAGASTA ZŪRU CIEMĀ” 

     (ziņo: M.Dadzis, debatēs: R.Krūmiņš) 
 

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. 

     2009.gadā Vārves pagasta padome ir izstrādājusi tehniski ekonomisko pamatojumu 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves 
pagasta Vārves, Ventavas un Zūru ciemos“. Ņemot vērā Vārves pagasta padomes kredītspēju, 
ūdenssaimniecības attīstība Zūru ciemā iekļauta tehniski ekonomiskā pamatojuma ilgtermiņa 
investīciju programmā. 
     Lai būtu iespējams sagatavot projekta pieteikumu atbilstoši 2008.gada 28.jūlija Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi“ papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000“ nepieciešama tehniski ekonomiskā 
pamatojuma aktualizācija, veicot paredzēto pasākumu prioritizāciju un finanšu analīzes daļas 
izstrādi. 

    Pamatojoties uz augstākminēto, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, G.Roderte, G.Ansone, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Atzīt par lietderīgu, ka tiek veikta tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija 

projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves, Ventavas un Zūru 

ciemos“ ar mērķi Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstības projektu iesniegt trešajā 

projektu iesniegumu atlases kārtā; 

 

2. Pasākumam nepieciešamo finansējumu līdz LVL 2000,- apmērā (ieskaitot PVN) 

piešķirt no Ventspils novada domes pamatbudžeta projektu ieviešanai un 

līdzfinansēšanai paredzētās izdevumu daļas. 

 

3. Lēmuma izpilde kontroli uzdot novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam M.Dadzim. 

 

7. §  
PAR VALSTS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „PANSIONĀTS PILTENE“  

PĀRŅEMŠANU BEZATLĪDZĪBAS KĀRTĪBĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 
 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 20.04.2010. ir saņēmusi Labklājības ministrijas valsts sekretāra 

R.Beinaroviča parakstītu vēstuli (reģistrēta ar Nr.1212), ar piedāvājumu pārņemt bezatlīdzības 

kārtībā no LM nekustamo īpašumu ”Pansionāts Piltene”, Landzē, Piltenes pagastā, Ventspils 

novadā.  
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Ventspils novada pašvaldība, izskatot piedāvājumu, konstatē, ka valstij Labklājības ministrijas 

(turpmāk – LM) personā piederošais ēku nekustamais īpašums „Pansionāts Piltene”, kadastra 

numurs 9833 506 1024, sastāv no 6 (sešām) palīgēkām: pagraba, kad.Nr.98330060024013, 

saimniecības ēkas – veļas mazgātavas, kad.Nr. 98330060024014, darbnīcas, kadastra numurs 

98330060024015, šķūņa, kadastra numurs 98330060024016, kūts, kadastra numurs 

98330060024017, un pagraba, kadastra numurs 98330060024018. Ēku īpašums atrodas uz 

Landzes Evaņģēliski luteriskajai dzraudzei piederošās zemes vienības „Landzes baznīca”, 

kadastra numurs 9833 006 0024. Nekustamais īpašums „Pansionāts Piltene” līdz šim ticis 

izmantots LM pakļautībā esošās iestādes „Sociālais aprūpes centrs „Piltene”” vajadzībām, 

kurš likvidēts ar 01.04.2010. 2010.gada 30.aprīlī nekustamo īpašumu ”Pansionāts Piltene” ar 

nodošanas –pieņemšanas aktu nodots Landzes Evaņģēliski luteriskās draudzes pārraudzībā. 

Saskaņā ar LM sniegto informāciju nekustamais īpašums „Pansionāts Piltene”, kadastra 

numurs 9833 506 1024, ir reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda LM personā. Saskaņā ar 

likuma "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 42.pantu, valsts nekustamo 

īpašumu var nodot bez atlīdzības pašvaldību īpašumā.  

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu; likuma "Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 42.pantu, Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komisijas 2010.gada 5.maija sēdes 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Bože, M.Dadzis, 

G.Mačtams, G.Roderte, G.Ansone, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, D.Veidemanis), 

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

 

1. Pārņemt bezatlīdzības kārtībā no Labklājības ministrijas valsts nekustamo īpašumu 

”Pansionāts Piltene”, kadastra numurs 9833 506 1024, Landzē, Piltenes pagastā, Ventspils 

novadā. 

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var pārsūdzēt 

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-

3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Labklājības ministrijai un Valsts zemes 

dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam.                                                                                                       

 

8. § 
PAR LĪDZEKĻIEM APRĪKOJUMA IEGĀDEI 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nepieciešamību sēžu zālē ierīkot kondicionieri darba apstākļu 

uzlabošanai. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā nepieciešamību uzlabot darba apstākļus sēžu zālē un, pamatojoties likuma ”Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, G.Roderte, G.Ansone, 

R.Krūmiņš, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome  n o l e m j: 
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1. Piešķirt novada domes Centrālai administrācijai kondicionēšanas sistēmas iegādei Ls 

1010,00  no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.50 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


