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ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  10.augustā                                                                                 22 
                                                                                                                            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 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

                                      

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                     

Nav ieradušies:            Dainis Veidemanis     

Gunita Ansone 

                                    Ilva Cērpa 

                                    Nellija Sileviča   
                                 

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

 

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai. 

2. Par saistošo noteikumu „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtību Ventspils novadā” apstiprināšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma „Ziru skola” iznomāšanu. 

4.  Par izmaiņām projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai pašvaldību ēkās” pieteikumā iekļaujamo ēku sarakstā. 
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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, A.Jaunsleinis, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), PRET 

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

 

Apstiprināt šādu 2010.gada  10.augusta domes sēdes darba kārtību: 
 

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai. 

2. Par saistošo noteikumu „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils novadā” 

apstiprināšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma „Ziru skola” iznomāšanu. 

4. Par izmaiņām projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai pašvaldību ēkās” pieteikumā iekļaujamo ēku sarakstā. 

 

1.§ 
PAR FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU AUTOBUSU IEGĀDEI SKOLĒNU 

PĀRVADĀŠANAI 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

Saskaņā ar 2010.gada 20. jūlijā Ministru kabineta sēdē pieņemto rīkojumu „Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošanas 

ietvaros 2010.gadā skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai” novada pašvaldībai ir piešķirts 

valsts budžeta finansējums skolēnu autobusu iegādei 90% apmērā. Līdz 2010.gada 

1.septembrim ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir slēdzams līgums par valsts budžeta 

finansējuma piešķiršanas, izlietojuma nosacījumiem un atskaitīšanās kārtību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, E.Kuģeniece, 

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

1. Apliecināt dalību projektā. 

 

2. Piešķirt novada domes Centrālai administrācijai Ls 7000,00 autobusu iegādei no 

nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrai, adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010. 

 

2. § 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS 

INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADĀ“ APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par saistošo noteikumu  projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, kuros 

paredzēts, ka Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus paredzot administratīvo atbildību par 

to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos - par republikas pilsētas vai 

novada teritorijas apbūvi, par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem 

jautājumiem, 12.12.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.1002 „Aizsargjoslu datu bāzes 

izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” 6.punktu, kas nosaka, ka vietējās 

pašvaldības atbilstoši normatīvajiem aktiem par vietējo pašvaldību teritorijas plānošanu sniedz 

Valsts zemes dienestam datus, 02.05.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.168 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 

27.punktu, kurš nosaka, ka ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti būvniecības vajadzībām pārzina 

attiecīgās pašvaldības būvvalde, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

A.Jaunsleinis, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, E.Kuģeniece, 

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

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Saistošo noteikumu projektu “Par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils novadā” 

(pielikumā uz divām lapām).  

2. Sagatavot minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā 

kārtībā. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos 

noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

3. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ZIRU SKOLA” IZNOMĀŠANU 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

  

A.Mucenieks informē par saistošo noteikumu  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts fonda “Dzīvības Maize” iesniegums ar lūgumu 

iznomāt nekustamo īpašumu „Ziru skola”, Ziru pagastā, Ventspils novadā, lai izveidotu krīzes 

centru ģimenēm, kuras palikušas bez mājokļa.  

Iesniegumam pievienoti:  

1) LR Uzņēmuma reģistra Nodibinājuma reģistrācijas apliecība N000694 – kopija; 

2) 2008.gada 24.septembra lēmums par nodibinājuma dibināšanu – kopija; 

3) fonda “Dzīvības Maize” statūti – kopija; 

4) LR Uzņēmuma reģistra 2008.gada 30.septembra lēmums Nr.19-33/135370 „Par 

ierakstīšanu biedrību un nodibinājuma reģistrā” – kopija; 

5) LR Valsts ieņēmuma dienesta 17.03.2010. lēmums Nr.4.1-2/12703 „Par sabiedriskā 

labuma organizācijas statusa piešķiršanu nodibinājumam „Fonds ”Dzīvības Maize””. 

Iesniegums tika izskatīts Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas sēdē š.g.22.aprīlī un pieņemts lēmums atbalstīt fonda “Dzīvības maize” ieceri.  
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No lietā esošiem materiāliem tiek konstatēts, ka 2010.gada 29.jūlijā Ventspils novada 

domes projektu, investīciju un būvniecības komisijā tika pieņemts lēmums (protokols 

Nr.11,12.§) „Par nekustamā īpašuma „Ziru skola”, Ziru pagastā, sadalīšanu, lietošanas mērķu 

noteikšanu”, ar kuru nolemts sadalīt nekustamo īpašumu „Ziru skola”, Ziru pagasts, Ventspils 

novads, kadastra numurs 9890 001 0394, un lēmuma 1.3.punktā nolemts atdalītajam 

atlikušajam zemes gabalam ar platību aptuveni 3.0 ha (vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc 

kadastrālās uzmērīšanas) un uz tā esošām bijušās Ziru pamatskolas ēkām, kadastra 

apzīmējumi 9890 001 0394 001 – ar telpu aptuveno platību 586 m², 9890 001 0394 002 - ar 

telpu aptuveno platību 814 m² un tai piekrītošajām palīgēkām, saglabāt adresi: „Ziru skola”, 

Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, NILM kods-0902. Nekustamais 

īpašums „Ziru skola”, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads, nav reģistrēts zemesgrāmatā.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta 2.daļas 4¹.punktu - pašvaldības savu mantu nodod 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, 5.panta 3.daļu, kas nosaka, ka, ja 

valsts vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), PRET - nav, 

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

 

1. Atļaut fondam “Dzīvības Maize”, reģistrācijas Nr.40008132344, juridiskā adrese: Salnu 

iela 8, Ventspils, LV-3601, bezatlīdzības lietošanā izmantot nekustamo īpašumu „Ziru 

skola”, Ziru pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 9890 001 0394, ar platību 

aptuveni 3.0 ha (vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas) un uz tā 

esošām bijušās Ziru pamatskolas ēkām, kadastra apzīmējumi 9890 001 0394 001 – ar 

telpu aptuveno platību 586 m² (kadastrālā vērtība uz 01.01.2010. Ls 1465,00), 9890 001 

0394 002 - ar telpu aptuveno platību 814 m² (kadastrālā vērtība uz 01.01.2010. Ls 

3460,00) un tai piekrītošajām palīgēkām, sociālās aprūpes un krīzes centra izveidei un 

darbībai. 

2. Noteikt, ka vienošanās tiek slēgta uz 10 gadiem saskaņā ar likumu „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta piekto daļu. 

3. Uzdot Ziru pagasta pārvaldei reģistrēt nekustamo īpašumu „Ziru skola”, Ziru pagasts, 

Ventspils novads, kadastra numurs 9890 001 0394 zemesgrāmatā līdz 2010.gada 

1.oktobrim. 

4. Ventspils novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot 

vienošanās par nekustamajā īpašumā „Ziru skola” (kadastra numurs 9890 001 0394), Ziru 

pagasts, Ventspils novads ar fondu “Dzīvības Maize”. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

M.Libkovskim. 

6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots fondam “Dzīvības Maize”, bet 

ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas 

var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā 

stāšanas dienas. 

7. Uzdot Kancelejai (M.Imantai-Lukašovai) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu fondam “Dzīvības Maize”, reģistrācijas 
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Nr.40008132344, juridiskā adrese: Salnu iela 8, Ventspils, LV-3601un Ziru pagasta 

pārvaldei. 

 

4. § 
PAR IZMAIŅĀM PROJEKTU KONKURSA „KOMPLEKSI RISINĀJUMI 

SILTUMNĪCEFEKTA 

GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI PAŠVALDĪBU ĒKĀS” PIETEIKUMĀ IEKĻAUJAMO 

ĒKU SARAKSTĀ 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ar Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu „Par iespējamo līdzdalību 

projektu konkursos par energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās” noteiktas ēkas, 

kuras būtu iekļaujamas projektu pieteikumā konkursos par energoefektivitātes paaugstināšanu 

Ventspils novada pašvaldības ēkās – Ances pirmsskolas izglītības iestādei, Ugāles vidusskolas 

internātam un sporta manēžai, Puzes pamatskolai, Užavas pamatskolai un Popes pirmsskolas 

izglītības iestādei. Ar Ventspils novada domes 2009.gada 15.septembra Finanšu komitejas 

lēmumu Nr.4, 4.§ „Par līdzfinansējumu projektam –Energoefektivitātes pasākumu 

paaugstināšana. pirmsskolas iestādei „Taurenītis”, atzīts par lietderīgu, ka šajā projektu 

konkursā pieteikums sagatavojams par Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes ēku. 

Ir uzsākts darbs pie augstākminēto ēku energoaudita, būvinženiera atzinumu sagatavošanas un 

būvniecības tāmju izstrādes atbilstoši 2010.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” nolikums” (turpmāk 

tekstā – MK noteikumi”) nosacījumiem. 

Domes sēdē piedalās Ventspils novada pašvaldības būvvaldes vadītāja Digna Gerule, 

būvinženieri Edgars Grieze un Uldis Pauzers. No būvniecības speciālistiem tiek saņemta 

informācija par iemesliem, kuru dēļ ir radušies būtiski sarežģījumi projekta dokumentācijas 

sagatavošanā Ugāles vidusskolas un Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes ēku pieteikšanai 

projektu konkursam. Abās ēkās bez energoefektivitātes pasākumu veikšanas vēl nepieciešama 

ievērojama apjoma citu būvdarbu veikšana, kas galvenokārt saistīti ar lietus ūdens noteces 

sakārtošanu, bet Piltenes pirmsskolas izglītības iestādē arī nepieciešama būvekspertīze par 

būves nesošo konstrukciju stāvokli. Lai kvalitatīvi sagatavotu visu nepieciešamo būvdarbu 

apjomu aprēķinus un tāmes, nepieciešama tehnisko projektu izstrāde, ko nav iespējams veikt 

līdz projekta pieteikuma iesniegšanas termiņam Vides ministrijā – 2010.gada 6.septembrim. 

Bez tam būvdarbi, kuri nav saistīti ar MK noteikumos paredzēto energoefektivitātes kritēriju 

sasniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem nav attiecināmi iesniegtā 

projekta ietvaros un tas nozīmē, ka pašvaldībai būtiski jāpalielina sava ieguldījuma daļa. Tiek 

norādīts uz iespēju projekta pieteikumā iekļaut Tārgales pamatskolas ēku, jo, veicot šīs skolas 

ēkas griestu siltināšanas pasākumus, būtu iespējams vienlaicīgi atrisināt arī jumta defektu 

novēršanu, pie tam visi šie darbi atbilstoši MK noteikumu nosacījumiem būtu vērtējami kā 

attiecināmi. 

Ventspils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča, ir sniegusi informāciju 

par esošo un prognozējamo audzēkņu skaitu visās novada izglītības iestādēs. Attiecībā uz 

ēkām, kuras plānots iekļaut projekta pieteikumā tiek saņemta informācija, ka Piltenes 

pirmsskolas izglītības iestādes ēkas otrais stāvs patlaban netiek izmantots. Izglītības pārvalde 

ir saņēmusi priekšlikumus no Piltenes pilsētas iedzīvotājiem par izmaiņām Piltenes izglītības 
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iestāžu ēku (vidusskola, mūzikas skola, pirmsskolas izglītības iestāde, skolas internāts) 

izmantošanā. Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs Jānis Abakuks atzīst, ka, veicot šādu 

izglītības iestāžu darbības optimizāciju, būtu iespējams pirmsskolas izglītības iestādes ēkā 

izvietot sociālo māju, kas Piltenes pilsētai ir aktuāli. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu 

izlietojumu pašvaldībai piederošo ēku renovācijai, kā arī lai nodrošinātu iespējami 

kvalitatīvāku projekta pieteikuma sagatavošanu izsludinātajam projektu konkursam 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”, un 

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

(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, 

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 
 

1. Atklātajam projektu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai pašvaldību ēkās” sagatavot projekta pieteikumu, iekļaujot tajā sekojošas 

pašvaldības ēkas: 

1.1. Puzes pamatskolu, 

1.2. Užavas pamatskolu un internātu, 

1.3. Tārgales pamatskolu, 

1.4. Ances pirmsskolas izglītības iestādi, 

1.5. Popes pirmsskolas izglītības iestādi. 

 

2. Izstrādājot novada domes 2011.gada budžeta projektu, paredzēt iespēju finansēt Ugāles 

vidusskolas un Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes ēku energoaudita un renovācijas 

tehnisko projektu izstrādei. 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.15 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


