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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2013.gada 10.oktobrī                                                                                         11 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 12.00 

Sēdi atklāj plkst. 12.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                     Guntis Mačtams         

                                   AndrisVārpiņš 

                Ilva Cērpa 

                Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                Māris Dadzis 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

 

Nav ieradušies deputāti Andris Jaunsleinis 

                                      Artis Fetlers  

                                      Aivars Čaklis 

                                      Elita Kuģeniece 

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                           Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

              

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem.  

1. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.13 

„Par Ventspils novada pašvaldību pabalstiem”. 

3. Par grozījumiem Ventspils novada domes  2010.gada 10.augusta  saistošajos noteikumos 

Nr.26 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils novadā”. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes  2011.gada 12.maija  saistošajos noteikumos Nr.10 

„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ventspils novadā”. 

5. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 12.maija  saistošajos noteikumos Nr.9 

„Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Ventspils 

novadā”. 
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6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 30.septembra  saistošajos noteikumos 

Nr.33 „Kārtība, kādā Ventspils novadā pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

izglītojamiem”. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta  saistošajos noteikumos Nr.11 

„Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu 

Ventspils novadā”. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 31.marta  saistošajos noteikumos Nr.7 

„Licencēto zemūdens medību nolikums Usmas ezerā”. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 31.marta  saistošajos noteikumos Nr.76 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā”. 

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 29.marta  saistošajos noteikumos Nr.8 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā”. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 12.maija  saistošajos noteikumos Nr.12 

„Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Matisons, M.Dadzis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – 

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

Apstiprināt šādu 2013.gada 10.oktobra  domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.13 

„Par Ventspils novada pašvaldību pabalstiem”. 

3. Par grozījumiem Ventspils novada domes  2010.gada 10.augusta  saistošajos noteikumos Nr.26 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils novadā”. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes  2011.gada 12.maija  saistošajos noteikumos Nr.10 

„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ventspils novadā”. 

5. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 12.maija  saistošajos noteikumos Nr.9 

„Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Ventspils novadā”. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 30.septembra  saistošajos noteikumos 

Nr.33 „Kārtība, kādā Ventspils novadā pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem”. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta  saistošajos noteikumos Nr.11 

„Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu 

Ventspils novadā”. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 31.marta  saistošajos noteikumos Nr.7 

„Licencēto zemūdens medību nolikums Usmas ezerā”. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 31.marta  saistošajos noteikumos Nr.76 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā”. 

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 29.marta  saistošajos noteikumos Nr.8 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā”. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 12.maija  saistošajos noteikumos Nr.12 

„Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”. 

 

1.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 29.JŪNIJA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.19 „PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  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” 41.panta pirmās daļas 1.punktu , 45.pantu un „Euro 

ieviešanas kārtības likuma” 31.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, M.Dadzis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, 

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

1. Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2010.gada 29.jūnija saistošos noteikumos Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības 

nodevām““ (Pielikumā uz četrām lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 

piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

  

2.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 12.MAIJA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.13 „PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBU PABALSTIEM“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmo daļu, 43.panta trešo daļu un Euro ieviešanas 

likuma 6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu, 2.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, M.Dadzis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2011.gada 12.maija saistošos noteikumos Nr.13 „Par Ventspils novada pašvaldības 

pabalstiem““ (Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 
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piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

 

3.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 10.AUGUSTA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.26 „PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS 

APRITES KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADĀ“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu un 13.panta 6., 7. un 8.daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu un „Euro ieviešanas kārtības likuma” 

31.pantu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, 

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

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

1. Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2010.gada 10.augusta saistošos noteikumos Nr.26 „Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils novadā““ (Pielikumā uz divām 

lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 

piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 
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4.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 12.MAIJA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.10 „PAR NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA NOMAS MAKSAS 

APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADĀ“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu” 18.punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas likuma 

6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu, 2.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 

M.Dadzis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2011.gada 12.maija saistošos noteikumos Nr.10 „Par napbūvēta zemesgabala 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ventspils novadā““ (Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 

piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Plkst.12.15 ierodas deputāte Elita Kuģeniece 

 

5.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 12.MAIJA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.9 „PAR ATĻAUJU SAŅEMŠANU ALKOHOLISKO DZĒRIENU 

MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒS VENTSPILS NOVADĀ“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 
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Pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 

41.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas likuma 6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un otrās 

daļas 1.punktu, 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, M.Dadzis, 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 domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2011.gada 12.maija saistošos noteikumos Nr.9 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Ventspils novadā““ (Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 

piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

 

6.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 30.SEPTEMBRA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.33 „KĀRTĪBA, KĀDĀ VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA SEDZ 

BRAUKŠANAS IZDEVUMUS IZGLĪTOJAMAJIEM“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumu Nr. 872 ,,Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 

12. un 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu , 43.panta trešo daļu, 

45.pantu un „Euro ieviešanas kārtības likuma” 31.pantu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

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

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 domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2010.gada 30.septembra saistošos noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā Ventspils 

novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem““ (Pielikumā uz vienas 

lapas). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 



 7 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 

piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

 

7.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 25.MARTA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.11 „SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU AR 

VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LICENCĒŠANU VENTSPILS NOVADĀ“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu, 43.panta trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 45.pantu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un „Euro ieviešanas kārtības 

likuma” 31.pantu, 32.panta pirmo daļu, otrās daļas 1.punktu un 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 

12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 

M.Dadzis, 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 domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2010.gada 25.marta saistošos noteikumos Nr.11 „Saistošie noteikumi par pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Ventspils novadā““ (Pielikumā uz 

vienas lapas). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 

piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 
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8.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 31.MARTA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.7 „LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS USMAS EZERĀ“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumiem Nr.574 ”Licencētās amatierzvejas – 

makšķerēšanas – kārtība” un Euro ieviešanas likuma 6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un 

otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, M.Dadzis, 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 domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2011.gada 31.marta saistošos noteikumos Nr.7 „Licencēto zemūdens medību 

nolikums Usmas ezerā““ (Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 

piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

 

9.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 31.MARTA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.6 „NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU USMAS EZERĀ“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 574 ”Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas 

– kārtība” 13.punktu un Euro ieviešanas likuma 6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un otrās 

daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 
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S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, M.Dadzis, 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 domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2011.gada 31.marta saistošos noteikumos Nr.6 „Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Usmas ezerā““ (Pielikumā uz divām lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 

piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

 

10.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2012.GADA 29.MARTA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.8 „NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU PUZES EZERĀ“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 574 ”Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas 

– kārtība” 13.punktu un Euro ieviešanas likuma 6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un otrās 

daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, M.Dadzis, 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 domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2012.gada 29.marta saistošos noteikumos Nr.8 „Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Puzes ezerā““ (Pielikumā uz divām lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 

piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 
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5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

 

11.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 12.MAIJA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.12 „SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI UN TO PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA“  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei 

G.Treigūte  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un  piekto 

daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas likuma 6.pantu, 31.pantu 

un 32.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu, 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

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

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 domes Saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada 

domes 2011.gada 12.maija saistošos noteikumos Nr.12 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi 

un to piešķiršanas kārtība““ (Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek 

piemēroti ar 2014.gada 1.janvāri, tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils 

novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) nākamajā dienā pēc lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.00 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                             

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


