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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2017.gada 16.oktobrī                                                                                     8 
                                                                                                                                               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 Jaunsleinis     

                Ilva Cērpa 

                Artis Kuģenieks 

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers  

                                    Aigars Azis 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis 

                                    Aivars Čaklis 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

 

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

 

1. Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā.  

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, 

A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, 

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

Apstiprināt šādu 2017.gada 16.oktobra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1.  Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā.  
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1.§ 
PAR ĀRKĀRTĒJAS SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANU LAUKSAIMNIECĪBĀ VENTSPILS NOVADA 

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, 2017.gada oktobra 1.dekādē 

nokrišņu daudzums Ventspils novadā (Vičaki, Ances pagasts) sasniedzis 123,1 milimetrus, kas divas 

reizes pārsniedzis mēneša normu, jeb 460% no oktobra 1.dekādes normas, kā rezultātā pilnīgi vai 

daļēji tikušas appludinātas būtiskas lauksaimniecības zemju platības. Ventspils novada pašvaldībā 

saņemti novada lauksaimnieku iesniegumi ar lūgumu, izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā 

Ventspils novadā. Atbilstoši apkopotai informācijai, skarta lielākā daļa no 49 368,5 ha   

lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām, un situācija, kāda ir izveidojusies lauksaimniekiem 

novada administratīvajā teritorijā ir kritiska, plūdu skartajās teritorijās lauksaimniecības 

uzņēmumiem radušies nepārvaramas varas apstākļi. 

Tādējādi, pie šādiem apstākļiem, uzskatāms, ka ir pamats lūgt valsts atbalstu grūtībās nonākušajiem 

lauksaimniekiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un apstākli, ka lauksaimniecības attīstība ir viena no prioritārām nozarēm 

Ventspils novadā, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4.panta otro daļu, 6.panta pirmās daļas 

3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, 

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

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā 

Ventspils novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi 

lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 12 mēnešus. 

 

2. Lūgt Latvijas Republikas Zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes 

situācijas pārvarēšanai. 

 

3. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu sniegt finansiālu atbalstu novada uzņēmējiem un 

iedzīvotājiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus, kas radušies lauksaimniecības teritoriju 

ilgstošas applūšanas rezultātā. 

 

4. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt elektroniski šā lēmuma izrakstu Latvijas Republikas Ministru 

kabinetam, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai. 

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

Sēdi slēdz plkst. 10.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                            

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


