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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2020.gada 8.maijā                                                                                               64 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 

Saskaņā ar novada domes priekšsēdētāja 09.04.2020.rīkojumu Nr.59-p “Par domes un komiteju sēžu 

norisi attālināti”, Ventspils novada domes sēde notiek attālināti - videokonferences režīmā. 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams                      

                                    Andris Jaunsleinis        
                 Ilva Cērpa          

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Aigars Azis 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis          

                                    Andris Vārpiņš 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Artis Kuģenieks 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

 

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

 

1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  

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

Apstiprināt šādu 2020.gada 8.maija domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. 
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1.§ 
PAR  LIKUMPROJEKTU “ADMINISTRATĪVO TERITORIJU UN  

APDZĪVOTO VIETU LIKUMS” 

(ziņo:A.Mucenieks, debates:M.Dadzis, D.Vašuka, G.Mačtams) 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

M.Dadzis norāda, ka jautājums vairākkārt skatīts. Vēlas paust neizpratni par šādu komisijas rīcību, jo 

jautājums vairākkārt skatīts. Ir pieņemti trīs lēmumi, rakstītas vēstules, sabiedrība ir protestējusi, 

komisijas sēdē ir piedalījušies, savu viedokli izteikuši. Lēmumu projekta konstatējošā daļa ir  

komplimentējoša, bet norāda, ka šis nav demokrātijas uzplaiksnījums. 

D.Vašuka norāda, ka atbalsta lēmuma projektu. Norāda, ka skaidrojošā daļa ir komplimentāra, kam 

kopumā nevar piekrist. Dialoga jau nav bijis. No demokrātijas te tālu. Bet lēmumu atbalsta. 

G.Mačtams norāda, ka piekrīt lēmuma projektam. Lēmumi iepriekš bija pret kaut ko, šis ir par.  

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2020.gada 5.maijā (reģ.Nr.IN8564) saņemta Saeimas Administratīvi 

teritoriālās reformas komisijas (turpmāk –Komisija) vēstule Nr.142.9/19-5-13/20, kurā norādīts, ka, 

2020.gada 28.aprīlī, izskatot priekšlikumus likumprojektam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums” galīgajam lasījumam, Komisija atbalstījusi Ventspils novada un Ventspils pilsētas kā 

atsevišķu pašvaldību saglabāšanu. 

Ventspils novada dome, izvērtējot priekšlikumus likumprojektam “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums”, secina, ka Komisija ir ņēmusi vērā Ventspils novada pašvaldības iepriekš 

sniegtos atzinumus un tajā izklāstītos apsvērumus, tostarp balstītus uz Ventspils novada iedzīvotāju 

viedokli un vēlmi saglabāt savu identitāti un novadu, un citus būtiskos apstākļus, Ventspils novada kā 

patstāvīgas atvasinātas publiskas personas – pašvaldības statusa saglabāšanā.  

Tādējādi atzīstams, ka sagatavotais tiesību akta projekts atbilst labai likumdošanas praksei 

demokrātiskā sabiedrībā, jo tā izstrādes procesā ir ievēroti no Latvijas Republikas Satversmes izrietošie 

pašvaldības pamatprincipi un Eiropas Padomes 1985.gada 15.oktobra Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 

nostiprinātās pašvaldību izveides un darbības vadlīnijas, tajā skaitā saistībā ar teritoriālo kopienu 

iedzīvotāju tiesībām piedalīties pašvaldības darbā aizstāvību un to nodrošināšanas prioritāti 

administratīvo teritoriju robežu izmaiņu gadījumā. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 12. pantu, 21.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, 

A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Atbalstīt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas 2020.gada 28.aprīļa priekšlikumu 

likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, ar kuru  Ventspils novads 

saglabā atsevišķu pašvaldības statusu, ar tajā esošām teritoriālajām vienībām - Ances pagasts, 

Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Piltenes pilsēta, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, 

Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts. 
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2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas tā izrakstu nosūtīt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai 

(saeima@saeima.lv), Latvijas Pašvaldību savienībai. 

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

Sēdi slēdz plkst. 09.20 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


