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LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv                         

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2016. gada 8. decembrī                                                                              86 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                    Guntis Mačtams                                       

               Andris Vārpiņš   

                                   Ilva Cērpa 

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons  

                                   Māris Dadzis                          

                                   Aivars Čaklis  

                                   Vilnis Dzirnieks       

                                   Elita Kuģeniece                                      

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Artis Fetlers                 

 

Nav ieradies deputātis  Andris Jaunsleinis  

 

Administrācija: Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                            Lita Rollande, Nodokļu nodaļas vadītāja 

                            Andris Stepanovičs, jurists 

                            Alfrēds Paulāns, jurists 

                            Ginta Roderte, Attīstības nodaļas vadītāja 

                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā.  

2. Par pilnvarojumu biedrībai “Usmas krasts” organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā un 

pildīt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu publiskos iekšējos 

ūdeņos Ventspils novada Usmas pagasta administratīvajā teritorijā.  

3. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. 
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4. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.   

5. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu.   

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt šādu 2016.gada 8.decembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1.  Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā.  

2. Par pilnvarojumu biedrībai “Usmas krasts” organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā un 

pildīt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu publiskos iekšējos 

ūdeņos Ventspils novada Usmas pagasta administratīvajā teritorijā.  

3. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. 

4. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.   

5. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu.   

 

1.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(ziņo: L.Rollande) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nodokļu nodaļas vadītājai Litai Rollandei. 

L.Rollande  informē par   lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Iepazīstoties ar iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt iesniegto  lēmuma projektu. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 2 (divām) lapām. 

 

2.§ 
PAR PILNVAROJUMU BIEDRĪBAI „USMAS KRASTS” ORGANIZĒT LICENCĒTO 

MAKŠĶERĒŠANU USMAS EZERĀ UN PILDĪT ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAS UN 

UZRAUDZĪBAS PĀRVALDES UZDEVUMU PUBLISKOS IEKŠĒJOS ŪDEŅOS VENTSPILS 

NOVADA USMAS PAGASTA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

(ziņo: A.Stepanovičs, debates: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam A.Stepanovičam. 

 

A.Stepanovičs informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

M.Dadzis norāda, ka jautājums vairākkārtīgi skatīts gan Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas sēdē, gan apvienoto komiteju sēdē. Šeit ir izteikta iniciatīva.  Ir uzlabojušies rezultāti 

zivju resursu aizsardzībā.  
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 2016. gada 29. aprīlī saņēma biedrības „Usmas krasts”, 

reģ.Nr.40008071891, juridiskā adrese: „Auseklīši”, Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619, 

(turpmāk arī – Biedrība) iesniegumu (reģ.Nr.IN10475), kurā izteikts lūgums 2017.gada 01.janvārī 

nodot Biedrībai licencētās makšķerēšanas organizēšanas, kā arī  rūpnieciskās zvejas un 

makšķerēšanas kontroles funkcijas uz līguma pamata.  

       Ventspils novada pašvaldības (turpmāk arī – Pašvaldība) sniegtajā 2016.gada 17.maijā atbildē 

„Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu un deleģējuma līgumu” (reģ.Nr.IZ1050) Biedrība 

informē par Ventspils novada domes izdoto 2014.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā” (sēdes protokols Nr.27, 1.§), kuros noteikts, 

ka licencētās makšķerēšanas organizētājs Usmas ezerā ir Pašvaldības struktūrvienība – Usmas 

pagasta pārvalde, spēkā esamību trīs gadus no to spēkā stāšanās dienas, un norādīts, ka pašvaldībai 

ir tiesības saistošo noteikumu darbību pirms termiņa pārtraukt ne agrāk kā ar nākamo gadu vai 

sezonu tikai gadījumos, ja iestājušies Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 

„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turpmāk arī – MK noteikumi 

Nr.799) 18.punktā paredzētie apstākļi, līdz ar ko nav tiesisks pamats iesniegumā minētā jautājuma 

izlemšanai pirms šī termiņa.  

       Ar Usmas ezera turpmākai apsaimniekošanai nepieciešamo pasākumu īstenošanu un 

zvejniecību un makšķerēšanu regulējošo normatīvo aktu kontroli un uzraudzību saistīto jautājumu 

izskatīšana tika iekļauta Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

2016.gada 14.jūlijā sēdes, kurā piedalījās arī uzaicinātie Biedrības un biedrības „Ventspils 

makšķernieku klubs”, reģ.Nr.40008176550, pārstāvji un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās 

vides pārvaldes Resursu kontroles sektora vadītāja Daina Naumova, darba kārtībā (protokols Nr.11, 

3.§). Tās norises laikā sabiedrisko nodibinājumu pārstāvji apliecināja ieinteresētību šo procesu 

sekmēšanā un biedru vēlmi sniegt ieguldījumu Usmas ezera zivju saglabāšanā un pavairošanā, un 

šīs Ventspils novada ūdenstilpes, kā makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas, tūristu un 

ūdenssportistu iecienītas, labiekārtotas iedzīvotāju izklaides un atpūtas vietas, atpazīstamības 

veicināšanai, kas pozitīvi ietekmētu ekonomisko attīstību šajā administratīvajā teritorijā kopumā, jo 

vietējiem uzņēmējiem nozīmīgs ienākumu ieguves avots ir tieši pakalpojumu sniegšana un preču 

tirdzniecība ūdensobjekta apmeklētajiem. Vienlaikus pausts viedoklis, ka zvejas un makšķerēšanas 

noteikumu pārkāpumu skaita pieauguma dēļ videi tiek nodarīts būtisks kaitējums, kā novēršanai un 

uz šo likumpārkāpumu nepieļaušanu vai pārtraukšanu vērstās valsts un pašvaldības institūciju un 

amatpersonu darbības jau pašlaik nereti var izrādīties nepietiekamas, ja šajā jomā netiks nodrošināta 

iedzīvotāju līdzdalība un tiesiski pieļaujamā sabiedrības palīdzība un atbalsts, un savlaicīgi un pilnā 

apjomā neizmantos normatīvajos aktos noteiktās tiesības pilnvarot privātpersonas izpildīt funkcijas. 

Turklāt Biedrība varētu izlietot ar licenču pārdošanu iegūtos līdzekļus ne tikai nepieciešamās 

informācijas publiskās pieejamības par licencēto makšķerēšanu nodrošināšanai un projektiem 

makšķerniekiem paredzētās infrastruktūras sakārtošanai, bet arī zivju bioloģiskās daudzveidības un 

resursu aizsardzībai. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles 

sektora vadītāja Daina Naumova apstiprināja, ka vairākkārtīgo reorganizāciju dēļ štata darbinieku 

skaits ir krasi samazināts, un arī dienesta tehniskais nodrošinājums nav tādā apjomā, lai iekšējos 

ūdeņos visā apkalpojamā teritorijā spētu veikt sistemātiskus ūdens bioloģisko resursu izmantošanas 

valsts kontroles pasākumus un to organizēšanas procesā būtu iespējams plānot iesaistīt faktiski 

nepieciešamo personālu un līdzekļus, jo faktiski vairumā gadījumu pārbaudes tiek īstenotas tikai 

tad, kad no iedzīvotājiem saņemta informācija par zvejniecības vai makšķerēšanas noteikumu 

pārkāpumiem. Tādēļ D.Naumova īpaši akcentēja, ka šādā situācijā grūti pārvērtēt sabiedrisko 

nodibinājumu, kuru biedri, nerēķinoties ar personīgo laiku, finansiālajiem ieguldījumiem un 

dažādiem citiem apgrūtinājumiem, patstāvīgi aktīvi apseko ūdenstilpes Ventspils novadā un ziņo 

par neatļautu zvejas rīku izmantošanu, ieguldījumu nelikumīgas zvejniecības apkarošanas jomā.  

       Ventspils novada pašvaldība, ievērojot iepriekš izklāstīto, 2016.gada 19.septembrī Biedrībai 

nosūtītajā vēstulē „Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu un zivju resursu aizsardzību, 
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uzraudzību” (reģ.Nr.IZ1795) izskaidroja MK noteikumos Nr.799 ietvertās prasības, kādas 

izpildāmas, lai Ventspils novada dome varētu izdot saistošos noteikumus par licencētās 

makšķerēšanas, kuras organizētājs ir Biedrība, īstenošanu Usmas ezerā, tai skaitā par nolikuma par 

licencēto makšķerēšanu projekta sagatavošanu un saskaņošanu u.c. no šo noteikumu tiesību 

normām izrietošām tiesībām un pienākumiem. 2016.gada 29.septembrī ir saņemts paziņojums 

„Atbilde par licencētās makšķerēšanas organizēšanu un zivju resursu uzraudzību” (reģ.Nr.IN23533) 

par to, ka Biedrības valde 2016.gada 19.septembrī ir izskatījusi Ventspils novada pašvaldības 

iesniegumu un pieņēmusi lēmumu par Usmas ezera licencētās makšķerēšanas organizēšanas 

īstenošanai nepieciešamo darbību veikšanu un pilnvarojuma līguma par zivju resursu aizsardzības 

un uzraudzības funkcijas izpildi noslēgšanu. 

       Latvijas Republikas Civillikuma 1102.pants nosaka, ka šī panta pielikumā „Publisko ezeru un 

upju saraksts” uzskaitītie ezeri, starp kuriem minēts arī Usmas ezers, ir publiskie ūdeņi, un šā 

likuma 1104.pants – ka publiskie ūdeņi ir valsts īpašums. Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrās 

daļas izpratnē vietējā pašvaldība ir iekšzemes publisko ūdeņu, kas atrodas tās administratīvajā 

teritorijā, valdītājs. Valdījumā esošos iekšzemes publiskos ūdeņus pašvaldības var izmantot 

autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, proti, kārtības noteikšanai, kādā izmantojami publiskā 

lietošanā esošie ūdeņi (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punkts). Saskaņā ar 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu pārvaldes uzdevuma par valstij piederošo zvejas tiesību 

izmantošanu publiskos ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai, 

organizē pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet kas atrodas 

vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām – vienojoties šīm pašvaldībām. 

Tāpat šā likuma 10.panta ceturtajā daļā noteikts, ka gadījumā, ja makšķerēšanai konkrētos ūdeņos 

vai to daļā attiecībā uz vērtīgu zivju sugām pastāvīgi vai uz laiku tiek noteikts ieguves apjoma vai 

ieguves rīku limits vai zivju ieguves kārtība, kas atšķiras no makšķerēšanas noteikumos paredzētās 

kārtības, makšķerēšanas tiesības tajos var izmantot tikai ar īpašām atļaujām (licencēm), ievērojot šai 

ūdenstilpei normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu atbilstoši izstrādāto licencētās 

makšķerēšanas nolikuma noteikumus.  

       Zvejniecības likuma 18.pants arī paredz, ka attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 

pašvaldības pilnvarotas personas var veikt zivju resursu aizsardzību un uzraudzību iekšējos ūdeņos. 

Savukārt, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta nosacījumiem, valsts pārvaldes 

uzdevumu var pilnvarot veikt privātpersonai, ja tas ir lietderīgi, to veic sabiedriskā labuma 

(nekomerciālos) nolūkos un vismaz tikpat efektīvi, kā arī lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts 

pārvaldē. Šajā likumā reglamentētajā kārtībā publiska persona ar līdzdarbības līgumu var pilnvarot 

privātpersonu veikt savā kompetencē ietilpstošu pārvaldes uzdevumu. Lemjot par privātpersonas 

pilnvarošanu pildīt pārvaldes uzdevumu, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla 

kvalifikāciju un vai tā nepārstāv atsevišķas mantiski vai citādi ieinteresētas grupas intereses, kā arī 

citus objektīvus kritērijus.  

       Biedrība „Usmas krasts”, kuras viens no dibinātājiem ir Usmas pagasta padome 

(reģ.Nr.90000079720), 2006.gada 21.jūnijā ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

biedrību un nodibinājumu reģistrā, un tā nodibināta, lai veicinātu Usmas reģiona attīstību, dabas 

vērtību apzināšanu un saglabāšanu, racionālu apsaimniekošanu un sabiedrības izglītošanu par vides 

aizsardzību un kultūrvēsturisko mantojumu. Biedrības statūtos norādīts, ka tās darbības mērķi ir: 

atbalstīt un veicināt projektus tūrisma attīstības un infrastruktūras izveidošanas jomā; veicināt un 

atbalstīt projektus dabas aizsardzības jomā; veicināt un atbalstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības 

attīstību; veicināt un atbalstīt sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības, uzņēmējdarbības un citās 

jomās; sekmēt reģiona iedzīvotāju sociāli ekonomisko attīstību; veicināt un organizēt brīvā laika 

izmantošanu; atbalstīt pašvaldību iniciatīvas visās ar Biedrības darbības mērķiem un uzdevumiem 

saistītajās jomās; veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizāciju; Biedrības tēla 

veidošana un publicitāte. Biedrības biedru skaits – 16. Katra biedra īpašumā vai lietojumā ir 

mazizmēra kuģošanas līdzeklis, kurus Biedrībai ir iespējams izmantot gan licencētās makšķerēšanas 

organizētāja kompetencē ietilpstošo pienākumu, gan deleģēto zvejniecības kontroles un uzraudzības 

uzdevumu veikšanai. Pārbaudes rezultātā nav konstatēta kādu no likumdevēja noteikto 

aprobežojumu, nepieļaujošu pilnvarot Biedrībai zivju resursu izmantošanas un uzraudzības funkciju 

izpildi, pastāvēšana. 
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       Licencētā makšķerēšana Usmas ezerā īstenota kopš 1999.gada, un tās organizētājs bija vietējā 

pašvaldība – Usmas pagasta padome, kas pēc Latvijas Republikā veiktās administratīvi teritoriālās 

reformas 2009.gada 1.jūlijā iekļauta izveidotajā Ventspils novada pašvaldībā. Ievērojot Zvejniecības 

likuma normu principus par zivju resursu pārvaldīšanu un izmantošanu, pamatojoties uz to 

pētniecību, ekspertu novērtējumu un zinātniskām rekomendācijām, pirms licencētas makšķerēšanas 

īstenošanas Usmas ezerā uzsākšanas izstrādāti „Usmas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumi”, ko apstiprinājusi Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvalde. No šo 

noteikumu 7.2.2.apakšpunkta redzams, ka Usmas ezerā vai tā daļā var organizēt licencēto 

makšķerēšanu, saņemot pilnvarojumu un izstrādājot licencētās makšķerēšanas noteikumus, ja: tiek 

nodrošināta regulāra zivju krājumu papildināšana makšķernieku vajadzībām, ielaižot zivis 

ūdenstilpē; makšķerniekiem tiek sniegti noteikti servisa pakalpojumi, kas var ietvert makšķerēšanas 

vietu aprīkošanu un sakopšanu, laivu bāzu un atpūtas vietu izmantošanu, laivu un makšķerēšanas 

rīku īri, konsultācijas par makšķerēšanas vietām un citi; tiek veikti pēc reģionālās Vides pārvaldes 

vērtējuma būtiski pasākumi ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai vai saglabāšanai. Tādējādi 

atzīstams, ka Biedrības darbības mērķi, līdzšinējās aktivitātes un plānotās turpmākās ieceres 

prioritāro uzdevumu izpildīšanai būtībā atbilst Usmas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumos ietvertajiem un obligāti izpildāmajiem priekšnosacījumiem licencētās makšķerēšanas 

organizēšanai, kā arī principiem par dažādu vides, ekonomisko un sociālo faktoru mijiedarbības 

ietekmes novērtēšanu un ņemšanu vērā zivju resursu pārvaldībā. 

       Ņemot vērā, ka Usmas ezers robežojas ar Talsu novada un Kuldīgas novada administratīvajām 

teritorijām, Kuldīgas novada pašvaldībai un Talsu novada pašvaldībai ir lūgts sniegt viedokli par 

licencētās makšķerēšanas turpmāko īstenošanu šajos iekšējos ūdeņos un pilnvarojumu tās 

organizēšanu uzdot Biedrībai. Pašvaldībā ir saņemta Talsu novada pašvaldības 2016.gada 

28.novembra atbilde Nr.12-31/4821 „Par pilnvaroto personu Usmas ezerā” (2016.gada 01.decembrī 

reģistrēta ar Nr.IN30192) un Kuldīgas novada pašvaldības 2016.gada 01.decembra atbilde 

Nr.2.13/2448 „Par pilnvarojumu biedrībai „Usmas krasts” organizēt licencēto makšķerēšanu” 

(2016.gada 05.decembrī reģistrēta ar Nr.IN30616), saturošas vienošanās par licencētās 

makšķerēšanas organizēšanu Usmas ezerā un tās īstenošanu pilnvarojumu Biedrībai apliecinājumus. 

       Pašvaldības pienākumos ietilpst pildīt likumos noteiktās funkcijas, savas kompetences robežās 

organizēt un lemt par kārtību, kādā tās izpildāmas, tai skaitā par sabiedrības līdzdalību pārvaldes 

uzdevumu izpildē. Līdz ar to, izvērtējot minētos tiesiskos un faktiskos apstākļus un izdarot no tiem 

izrietošos apsvērumus, ir secināms, ka nolūkā veicināt racionālu vērtīgo zivju krājumu saglabāšanu, 

pavairošanu un izmantošanu, kuru ieguve pieļaujama ierobežotā apjomā, un nodrošināt Usmas ezera 

ilgtspējīgu teritorijas attīstību un vides kvalitāti uzlabojošu apsaimniekošanu, zivju resursu 

pārvaldīšanas funkcijas izpildē ir lietderīgi iesaistīt sabiedrības pārstāvjus, pilnvarojot Biedrību 

organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā un uzdodot pilnvarotajai personai izstrādāt 

nolikumu atbilstoši MK noteikumu Nr.799 normu prasībām, lai izdotu saistošos noteikumus par 

licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, kuri 

stāsies spēkā brīdī, kad zaudēs spēku Ventspils novada domes 2014.gada 30.aprīļa saistošie 

noteikumu Nr.7 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā” (stājās spēkā 2014.gada 

13.maijā).  

       Sākot ar 2017.gada 01.janvāri, zvejniecību regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontroli un 

uzraudzību ūdenstilpēs Ventspils novadā Usmas pagastā turpinās veikt divi Ventspils novada 

pašvaldības zivju aizsardzības inspektori. Tā kā datu apkopojums liecina, ka, neraugoties uz šo 

Pašvaldības pilnvaroto personu līdz šim sasniegtajiem darba rādītājiem, pastāvīgi pieaug izdarīto 

pārkāpumu saistībā ar nelikumīgu zveju un makšķerēšanu daudzums un saglabājas nemainīgi liels 

latentais to īpatsvars, tikpat nozīmīgi zivju resursu aizsardzības uzdevuma izpildei ir šo 

likumpārkāpumu profilakses un vainīgo personu saukšanai pie normatīvajos aktos paredzētās 

atbildības pasākumu efektivitātes un kapacitātes palielināšana. Pieņemot lēmumu par pilnvarojumu 

Biedrībai veikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības funkcijas, ir pamats uzskatīt, ka publiskās 

iekšzemes ūdenstilpēs Ventspils novadā tiks nodrošināta pienācīga un regulāra zvejniecību 

regulējošo tiesību aktu ievērošanas kontrole, jo kopīgo mērķu sasniegšanai tiks izmantoti ne vien 

valsts un Pašvaldības, bet arī Biedrības rīcībā esošie līdzekļi, un tas radīs plašākas iespējas 
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savstarpējai sadarbībai, ļaus pievērst pastiprinātu uzmanību darbības metožu pilnveidošanai, sekmēs 

iegūtās informācijas apmaiņas operativitāti un uzlabos pasākumu koordinēšanu.  

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12.panta 

pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 48.panta trešo daļu, 49.-51.pantu, Zvejniecības likuma 5.panta 

ceturto daļu, 10.panta ceturto daļu, 15.panta trešo daļu, 18.pantu un 19.panta ceturto daļu, Vides 

aizsardzības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 

noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3., 7., 8. un 

13.punktu, kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes komiteju apvienotās sēdes 2016.gada 

16.novembra atzinumu (Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

sēdes protokols Nr.15, 3.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Pilnvarot biedrību „Usmas krasts”, reģistrācijas Nr.40008071891, organizēt licencēto 

makšķerēšanu Usmas ezerā, un uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram 

Muceniekam noslēgt pilnvarojuma līgumu, nosakot tā darbības termiņu – trīs gadi no 

noslēgšanas dienas.  

2. Apstiprināt šā lēmuma 1.punktā minētā pilnvarojuma līguma projektu (pielikums Nr.1 uz 10 

lapām), un noteikt šī publiskā tiesību līguma izpildes atbildīgo Ventspils novada pašvaldības 

amatpersonu – Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters. 

3. Uzdot biedrībai „Usmas krasts” izstrādāt un iesniegt Ventspils novada pašvaldībā nolikumu 

licencētās makšķerēšanas organizēšanai Usmas ezerā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumos Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība” noteiktajai kārtībai Ventspils novada domes saistošo noteikumu projekta par licencēto 

makšķerēšanu Usmas ezerā apstiprināšanai.  

4. Pilnvarot biedrību „Usmas krasts”, reģistrācijas Nr.40008071891, veikt zivju resursu 

aizsardzības un uzraudzības funkcijas izpildi Ventspils novada Usmas pagasta administratīvajā 

teritorijā un uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam noslēgt 

pilnvarojuma līgumu, nosakot tā darbības termiņu – trīs gadi no noslēgšanas dienas. 

5. Apstiprināt šā lēmuma 4.punktā minētā pilnvarojuma līguma projektu (pielikums Nr.2 uz 8 

lapām) un noteikt šī publiskā tiesību līguma izpildes atbildīgo Ventspils novada pašvaldības 

amatpersonu – Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters. 

6. Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nodrošināt ar 

šo lēmumu apstiprināto pilnvarojuma līgumu publisku pieejamību Ventspils novada 

pašvaldības mājas lapā (interneta vietnes adrese: www.ventspilsnovads.lv), un „Ventspils 

novadnieks” redaktorei (M.Zvaigzne) – to publicēšanu Ventspils novada domes informatīvajā 

bezmaksas izdevumā „Ventspils novadnieks” kārtējā izdevumā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas.  

7. Uzdot Juridiskai nodaļai (A.Stepanovičs) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas sagatavot šā lēmuma 2. un 5.punktā norādītos līgumus parakstīšanai, kas 

noslēdzami ne ātrāk kā 10 dienas pēc to publicēšanas brīža šī lēmuma 6.punktā noteiktā kārtībā. 

8. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) piecu darbdienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas šo lēmumu:  

8.1. nosūtīt informācijai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 

ministrijai un biedrībai „Usmas krasts”, adrese: „Auseklīši”, Usma, Usmas pag., Ventspils 

nov., LV-3619; 

8.2. nodot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), Ventspils novada domes 

informatīvā bezmaksas izdevuma „Ventspils novadnieks” redaktorei (M.Zvaigzne) un 

Juridiskai nodaļai (A.Stepanovičs). 

 

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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3.§ 
PAR PIETEIKUMA PAR SAISTĪBU PIESPIEDU 

IZPILDĪŠANU IESNIEGŠANU TIESĀ  

(ziņo: A.Paulāns) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam Alfrēdam Paulānam. 

A.Paulāns informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Iepazīstoties ar iesniegto lēmuma projektu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt iesniegto lēmuma projektu. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 2 (divām) lapām. 

 

4.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES 

(ziņo: G.Roderte, debates: A.Fetlers, G.Mačtams) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas vadītājai G.Rodertei. 

G.Roderte informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Fetlers jautā, kur paredzēts asfalts? 

G.Roderte norāda, ka vietās, kur grants ceļi savienojas ar asfaltu. 

G.Mačtams jautā par procentuālo sadalījumu. 

G.Roderte norāda, ka 20% ir no attiecināmām izmaksām, 10% pašvaldības līdzfinansējums, 90% ir 

Eiropas Savienības finansējums. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz 2016.gada 14.janvāra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajiem objektu atlases 

kritērijiem un attiecināmo izmaksu sadalījumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” (protokols Nr.66; 5.un 6.§) īstenošanai, kurā tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu bez 

cietā seguma būvniecība vai pārbūve, Piltenes pilsētai un pagastam ir apstiprināta attiecināmo 

izmaksu kopsumma- 254 799.23 EUR. 
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2016.gada novembrī ir noslēdzies iepirkums “Pašvaldības autoceļu P-01 “Lodes- Gaiļkalna 

kapi”, P-10 “Zūru pagr.- Ūdrandes darbn.- Baloži”, P-04 “Gaiļkalnu kapi- Vecmuižciems” un 

P-03 “Gārzde- Ūdrandes darbnīcas” posmu pārbūve Piltenes pagastā, Ventspils novadā” ar 

identifikācijas nr. Nr.VND2016/69 un iepirkums „Būvuzraudzība pašvaldības autoceļu P-01 

“Lodes- Gaiļkalna kapi”, P-10 “Zūru pagr.- Ūdrandes darbn.- Baloži”, P-04 “Gaiļkalnu kapi- 

Vecmuižciems” un P-03 “Gārzde- Ūdrandes darbnīcas”, posmu pārbūvei Piltenes pagastā, 

Ventspils novadā ar identifikācijas Nr. VND2016/81 projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve 

Piltenes pagastā, Ventspils novadā” ietvaros: 

Izmaksu pozīcija Pretendents/ darbu 

veicējs 

Līguma summa ar PVN, 

EUR 

Pašvaldības autoceļu pārbūve SIA “Ostas Celtnieks” 207 006,26 

Būvuzraudzība SIA “Baltline Globe” 22 506,00 

Autoruzraudzība SIA “PBT” 1 210,00 

 Kopā: 230 722,26 

 

Līdz ar projekta pieteikuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā tiks iesniegts priekšapmaksas 

pieprasījums 20% apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma apmēra: 

1. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 220 675,62 eiro 

2. Projekta neattiecināmās izmaksas (asfalta seguma izbūves izmaksas): 3 210,14 eiro 

3. Publiskais finansējums Piltenes pilsētai un pagastam, 90%= 198 608,06 eiro 

4. Pašvaldības līdzfinansējums, 10%= 22 067,56 eiro 

5. Avanss, 20%= 39 721,61  eiro 

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, būvdarbu veikšanai 

un būvuzraudzībai objektā „Pašvaldības autoceļu pārbūve Piltenes pagastā, Ventspils novadā” 

191 000,65 eiro (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis eiro un 65 centi), tajā skaitā PVN 21% 

apmērā un projekta neattiecināmās izmaksas 3 210,14 eiro (par asfalta seguma izbūvi). 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 

15 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I. Garoza) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2016.gada 18.janvārim. 

 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V. Gruntmane). 
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5.§ 
PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS APRĒĶINĀŠANU 

(ziņo: I.Bērtulsonam) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu izpilddirektora vietniekam I.Bērtulsonam. 

I.Bērtulsons 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 14.punkta g) apakšpunktu, 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Ventspils novada domes 2013.gada 

25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā” 48. 

un 50.punktu un 09.12.2008. MK noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks 

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 

lietošanu” 17.4.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada Piltenes pilsētas un pagastu administratīvajās teritorijās pašvaldības 

pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldības 

dzīvokļu īrniekiem, kuriem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu nodrošina 

pašvaldība, atkritumu apsaimniekošanas maksas vienai personai mēnesī aprēķināšanas metodiku, 

izmantojot šādu formulu:  

M = (A x T – N) : I, kur: 

M – maksa par atkritumu apsaimniekošanu vienai personai mēnesī;  

A – kopējais izvesto sadzīves atkritumu daudzums (m3) mēnesī no daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju konteineru laukumiem pagastu administratīvajā teritorijā; 

T – ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgtajā līgumā noteiktais tarifs par 1m3 atkritumu 

apsaimniekošanu; 

N – pašvaldības īpašumā esošo nedzīvojamo telpu nomniekiem, kuriem atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu nodrošina pašvaldība, nomas līgumā noteiktā vai 

saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem aprēķinātā maksa par 

atkritumu apsaimniekošanu; 

I – pašvaldības pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās, kurās atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu sniegšanu nodrošina pašvaldība, deklarēto personu skaits. 

2.  Uzdot pilsētas, pagastu pārvalžu vadītājiem: 

2.1. Līdz 2016.gada 23.decembrim informēt pašvaldības dzīvokļu īrniekus un pašvaldības 

pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus par atkritumu apsaimniekošanas 

maksas aprēķināšanas kārtību; 

2.2. līdz 2016.gada 23.decembrim iesniegt Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību ziņas 

par pašvaldības izīrētajos dzīvokļos un pašvaldības pārvaldīšanā esošajās dzīvojamajās mājās 

dzīvokļu īpašumos deklarēto personu skaitu pēc stāvokļa uz 2016.gada 1.decembri. 

2.3. ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību ziņas par  

pašvaldības izīrētajos dzīvokļos un pašvaldības pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās 

dzīvokļu īpašumos deklarēto personu skaita un kopējo izvesto sadzīves atkritumu daudzuma 
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(m3) mēnesī no daudzdzīvokļu māju konteineru laukumiem pagasta administratīvajā 

teritorijā izmaiņām. 

3. Noteikt, ka ar šo lēmumu apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas 

metodika tiek piemērota ar 2017.gada 1.janvāri.  

4. Noteikt, ka ar 2016.gada 31.decembri  spēku zaudē: 

4.1. Ventspils novada domes 2014.gada 14.augusta lēmums “Par atkritumu apsaimniekošanas 

maksas aprēķināšanu” (protokols Nr.34, 1.§); 

4.2. 2014.gada 29.septembra rīkojums Nr.96-d „Par atkritumu apsaimniekošanas maksas 

noteikšanu vienai personai mēnesī”. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektora vietniekam Ināram Bērtulsonam. 

6. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) līdz 2016. gada 15. decembrim 

ievietot informāciju par šajā lēmumā 1. punktā apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas tarifu 

aprēķinu novada mājas lapā internetā un decembra mēneša bezmaksas informatīvajā izdevumā 

”Ventspils novadnieks”. 

7. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes pilsētas/pagasta pārvaldei, Ances 

pagasta pārvaldei, Jūrkalnes pagasta pārvaldei, Popes pagasta pārvaldei, Puzes pagasta 

pārvaldei, Tārgales pagasta pārvaldei, Usmas pagasta pārvaldei, Užavas pagasta pārvaldei, 

Vārves pagasta pārvaldei, Ziru pagasta pārvaldei, Zlēku pagasta pārvaldei, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību, pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora 

vietniekam. 

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


