
Ar *** apzīmētais teksts un lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju 
par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).  
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SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2021.gada 25.martā                                                                                       81 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 11.00 

 

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 

                               Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar cenralizēto grāmatvedību vadītājs 

                               Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja  

                               Inta Rudbaha, Sociālā dienesta vadītāja 

                               Evita Roģe, projekta koordinatore 

                               Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                                                           

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu. 

 

1. Par saistošo noteikumu “Par Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.6 

“Par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) 

statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.  
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2. Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības 

statusa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā” apstiprināšanu.  

3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.7 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem” apstiprināšanu.  

4. Par ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsta priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” atklāta projektu konkursa nolikuma, vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu.  

5. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases.  

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā “Par Ventspils novada 

pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.  

7. Par Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes institucionālās padotības formu.  

8. Par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2030.gadam un Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas attīstības programmas 2021.-

2027.gadam izstrādes uzsākšanu.  

9. Par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2030.gadam un Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas attīstības programmas 2021.-

2027.gadam izstrādes konsultatīvās padomes sastāvu.  

10. Par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemesgabalu “***”, Tārgales pagastā.  

11. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem.  

12. Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošu jautājumu. 

 

1. Par Puzes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

2. Par mācību procesa uzsākšanu klētienē 1.-4.klasēs Ventspils novada pašvaldības izglītības 

iestādēs no 2021.gada 29.marta. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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 2021.gada 25.martā domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par saistošo noteikumu “Par Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.6 

“Par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) 

statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.  

2. Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa 

noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā” apstiprināšanu.  

3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.7 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem” apstiprināšanu.  

4. Par ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsta priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” atklāta projektu konkursa nolikuma, vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu.  

5. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases.  

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā “Par Ventspils novada 

pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.  

7. Par Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes institucionālās padotības formu.  

8. Par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2030.gadam un Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas attīstības programmas 2021.-

2027.gadam izstrādes uzsākšanu.  
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9. Par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2030.gadam un Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam izstrādes konsultatīvās padomes sastāvu.  

10. Par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemesgabalu “***”, Tārgales pagastā.  

11. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem.  

12. Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda.  

13. Par Puzes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

14. Par mācību procesa uzsākšanu klētienē 1.-4.klasēs Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs 

no 2021.gada 29.marta. 

 

1.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU„PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2016.GADA 17.MARTA 

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.6 „PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKĻA 

NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGĀS ĢIMENES (PERSONAS ) STATUSAM” 

ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM” APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: I.Rudbaha) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Sociālā dienesta vadītājai I.Rudbahai. 

I.Rudbaha informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2021.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 

Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības 

materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kuros ir noteikti mājsaimniecības 

ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kritēriji, 

kas ir vienoti visā valsts teritorijā, bez deleģējuma pašvaldību domēm noteikt papildus labvēlīgākus 

kritērijus. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 41.panta otrās daļas nosacījumiem, pašvaldības 

lēmumiem jāatbilst Satversmei, likumiem u.c. tiesību aktiem, līdz ar ko Ventspils novada domes 

2016.gada 17.marta saistošie noteikumi Nr.6 „Par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, 

nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” ir atzīstami par spēku zaudējušiem. 

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

27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 43.1panta pirmo un ceturto daļu, 45.pantu un 

Ventspils novada domes 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.10 „Par Ventspils novada 

domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 2.punktu, Ventspils novada domes Sociālās, izglītības un 

sporta komitejas 2021.gada 8.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus „Par Ventspils novada domes 

2016.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, 

nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minēto 

saistošo noteikumu publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” un 

Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē ventspilsnovads.lv. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa), triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, tā izrakstu: 

3.1. nodot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis); 

3.2. nosūtīt elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
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2.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU  

„PAR MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSA NOTEIKŠANU VENTSPILS 

NOVADA PAŠVALDĪBĀ” APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: I.Rudbaha) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Sociālā dienesta vadītājai I.Rudbahai. 

I.Rudbaha informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

       Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā no 2021.gada 1.janvāra 

tiek mainīta sociālās palīdzības sistēma, un noteikts maksimālā ienākuma sliekšņa apmērs pirmajai un 

vienīgajai, un pārējām personām mājsaimniecībā, kādu pašvaldība ir tiesīga noteikt, lai mājsaimniecību 

atzītu par maznodrošinātu. Labklājības ministrijas ieteikumi pašvaldībām, nosakot maznodrošinātās 

mājsaimniecības slieksni, būtu maznodrošinātās mājsaimniecības slieksni nenoteikt zemāku par 327 

euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā, 

jo tas dos iespēju saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālo 

palīdzību.  

       Sociālais dienests, izvērtējot sociālās palīdzības administrēšanas programmā 

trūcīgo/maznodrošināto mājsaimniecību skaitu, informē, ka 2020.gadā trūcīgo mājsaimniecību skaits ir 

149 un maznodrošināto mājsaimniecību skaits ir 201, 2021.gada janvārī trūcīgās mājsaimniecības ir 195, 

un maznodrošinātās mājsaimniecības ir 136. Prognozēts, ka 2021.gadā palielināsies trūcīgo un 

maznodrošināto mājsaimniecību skaits, kuras būs tiesīgas saņemt sociālo palīdzību, līdz ar to 

palielināsies izdevumi Sociālā dienesta budžetā.  

       Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes Sociālās, izglītības un sporta komitejas 

2021.gada 8.marta lēmumā ietverto atzinumu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 43.panta trešo daļu, 43.1panta pirmo 

un ceturto daļu un 45.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, 

Ventspils novada domes 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.10 „Par Ventspils novada 

domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis 

(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. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus „Par maznodrošinātās mājsaimniecības 

statusa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā” (pielikumā uz vienas lapas). 

2. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie ir brīvi pieejami 

Ventspils novada domē, Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  tīmekļa vietnē 

www.ventspilsnovads.lv 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot šī lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus  

parakstīšanai.  

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas, nosūtīt tos atzinuma 

sniegšanai rakstveidā un elektroniskā veidā (elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas, par šī lēmuma 1.punktā minētiem 

saistošiem noteikumiem, publicēt tos pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” 

un Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē ventspilsnovads.lv.  
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3.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2018.GADA 

22.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.7 „PAR PABALSTIEM PILNGADĪBU 

SASNIEGUŠAJIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM”” 

APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: I.Rudbaha) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Sociālā dienesta vadītājai I.Rudbahai. 

I.Rudbaha informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

       2021.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.829 

„Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās””, kas paredz grozītajā normatīvajā aktā palielināt piešķiramā pabalsta 

pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam apmēru. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus arī Ventspils novada domes 

2018.gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem  

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”, lai, izrietoši no likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta otrās daļas nosacījumiem, nodrošinātu pašvaldības lēmumu atbilstību Satversmei, likumiem 

u.c. tiesību aktiem. 

       Ventspils novada Sociālā dienesta rīcībā ir ziņas par pilngadību sasniegušiem 8 bāreņiem. Ventspils 

novada Bāriņtiesas sniegtas informācija liecina, ka 2021.gadā pašvaldības pabalsts būs jaizmaksā 5 

bāreņiem, kuri sasniegs pilngadību. Sociālā dienesta budžetā papildus finansējums pabalstiem bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības nav nepieciešams. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes Sociālās, izglītības un sporta komitejas 

2021.gada 8.marta lēmumā ietverto atzinumu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 43.panta trešo daļu, 43.1panta pirmo 

un ceturto daļu, 45.pantu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par 

sociālajām garantijām  bērenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 31.1 punktu, Ventspils novada domes 

2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.10 „Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Ventspils novada domes 

2018.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” (pielikumā uz vienas lapas).  

2. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošo noteikumu grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie ir brīvi pieejami 

Ventspils novada domē, Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.ventspilsnovads.lv 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā sagatavot 1.punktā minētos saistošos 

noteikumus parakstīšanai.  

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas, nosūtīt tos atzinuma 

sniegšanai rakstveidā un elektroniskā veidā (elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D. Veidemanis), pēc Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas par šī lēmuma 1.punktā norādītajiem 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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saistošajiem noteikumiem, nodrošināt šo noteikumu publicēšanu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks” un tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv 

 

 

4.§ 
PAR ESF PROJEKTA NR.8.3.4.0/16/I/001 „ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU 

PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI” ATKLĀTA PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMA, 

VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS UN VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektu Nr. 

8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta konkursa 

„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” un likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Ventspils novada domes Sociālās, izglītības un sporta komitejas 

2021.gada 8.marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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. Apstiprināt atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2021.gada konkursa nolikumu 

2. Apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu. 

 

3. Apstiprināt projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju:  

3.1. Komisijas vadītājs: Guntis Mačtams – Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras  un 

sporta komitejas priekšsēdētājs 

3.2. Komisijas locekļi:  

3.2.1. Ginta Roderte – Ventspils novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja; 

3.2.2. Aina Klimoviča – Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja; 

3.2.3. Sandra Citoviča – Ventspils novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks; 

3.2.4. Sibilla Veģe – Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste. 

 

4. Konkursa nolikumu publicēt Ventspils novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv  

 

 

5.§ 
PAR AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO VALSTS KASES  

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu koordinatorei E.Roģei. 

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2020. gada 18. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu 

apstiprināt Ventspils novada pašvaldības projektu “Zūras – bērniem un jauniešiem!” Nr. 20-08-AL17-

A019.2203-000009 (turpmāk – Projekts) ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir radīt 

Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema iedzīvotājiem un to viesiem, jo īpaši bērniem un 

jauniešiem, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sportojot vai atpūšoties svaigā gaisā, ierīkojot 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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strītbola - basketbola laukumu Zūru ciema "Robežniekos" un bērnu rotaļu laukumu Zūru 

ciema "Zūru ūdenstorņi", tādejādi nodrošinot vides sakārtošanu un pieejamības uzlabošanu visām 

vecuma un sociālajām grupām - sākot no bērniem līdz pat senioriem, kas labprāt pavadīs brīvo laiku 

drošā, sakārtotā un estētiskā vidē. Projekta mērķis ir pamatots Ventspils novada pašvaldības Attīstības 

programmā - ilgtermiņa prioritātes IP1 "Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības attīstība" 

rīcības virziens RV4 "Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, daudzveidības 

un pieejamības nodrošināšana”.  

2021. gada 22. februārī Pašvaldības Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “A-J 

Energobūve” par Vārves pagasta Zūru ciema sporta un bērnu rotaļu laukuma būvniecību. Līguma summa 

sastāda 61 715,77 eiro ar PVN.  

Pēc veiktās cenu aptaujas ir noskaidrots, ka būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “BŪUZ” par 

līguma cenu 2829,00 eiro ar PVN.  

Projekta kopējās izmaksas sastāda 64 544,77 eiro, projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas (tikai 

būvdarbu veikšanai) ir 30 000,00 eiro, bet publiskais finansējums – 27 000,00 eiro. Pašvaldība ir 

saņēmusi publiskā finansējuma avansu 5 400,00 eiro apmērā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un 10.12.2019. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

11.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, Vārves pagasta Zūru 

ciema sporta un rotaļu laukuma būvdarbu nodrošināšanai projekta “Zūras – bērniem un 

jauniešiem!” ietvaros 30 000,00 eiro (trīsdesmit tūkstoši trīs eiro un 00 centi) apmērā. 

 

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai 29 144,70 eiro apmērā no 

Ventspils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

3. Aizņēmuma izņemšanu veikt 2021. gadā, pamatojoties uz darbu izpildes grafiku. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2022. gada 1. janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 3 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 

6. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 10. 

decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 11.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē līdz 2021. gada 7. aprīlim. 

 

7. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis), 

Attīstības nodaļai (E. Roģe).  

 

 

6.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2018.GADA 26.APRĪĻA LĒMUMĀ „PAR 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANU”   

(ziņo: A.Āķis, debates:A.Čaklis, M.Dadzis, A.Matisons, A.Azis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar cenralizēto grāmatvedību vadītājam 

A.Āķim. 
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A.Āķis informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Čaklis norāda, ka varbūt jāskaitļo savādāk, jo ir, kas izmantos tikai internātu, vai arī tikai svara zāli. 

A.Matisons norāda, ka šāds vienotais tarifs ir labs. 

A.Azis norāda, ka tarifs labs un, ja diferencēs, tad būs dažāda diferencēšana, ja vēlas -izmanto 

pakalpojumu, nevēlas-neizmanto. 

M.Dadzis norāda, ka tarifa diferencēšana var notiks darba gaitā, bet šobrīd šis ir piemērojams. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada domes 2018.gada 26.aprīļa sēdē ir pieņemts lēmums „Par Ventspils novada maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.21, 2.§) (turpmāk tekstā – Lēmums), ar kuru apstiprināts 

neregulāra telpu iznomāšanas un inventāra nomas pakalpojumu izcenojumi.  

Lai veicinātu dažādas aktivitātes Piltenes pilsētas teritorijā un tai sekojošo uzņēmējdarbības attīstību, 

Piltenes iestāžu vadītāji ir iesnieguši priekšlikumus un piedāvā apstiprināt komplekso tarifu sporta 

nometņu uzņemšanai Piltenes pilsētā, nometnēm, kurās nepiedalās Ventspils novada iedzīvotāji. 

Kompleksais tarifs ietver bērnu sporta nometnes dalībnieku izmitināšanu Piltenes skolas internāta ēkā 

un stadiona un/vai skolas sporta zāles izmantošanu. Tādējādi, nepieciešams veikt grozījumus Lēmuma 

pielikumā, papildinot ar komplekso tarifu skolas internāta, stadiona un skolas sporta zāles izmantošanai 

bērnu nometņu organizēšanai. 

Kā arī, Piltenes iestāžu vadītāji ir iesnieguši priekšlikumu ļaut izmantot skolas internātu ne tikai bērnu 

sporta nometņu organizēšanai un celtniecības darbu veicēju izmitināšanai, bet arī sportistiem, kuri 

izmanto Piltenes sporta infrastruktūru. Nepieciešams veikt grozījumus Lēmuma pielikumā, papildinot 

to ar punktu 3.12.apakšpunktu, nosakot tarifu guļvietai diennaktī Piltenes skolas internātā personām, 

kuras neatbilst 3.1.apakšpunktam.  

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

apakšpunktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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. Veikt sekojošus grozījumus Telpu nomas (neregulāru) un naktsmītņu maksas pakalpojumu 

tarifos grozot Ventspils novada domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmuma „Par Ventspils novada 

maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.21, 2.§) pielikumā: 

 

1.1. papildinot ar 3.12.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

Nr. Pagasts/ciems/iestāde 1 guļvieta diennaktī internātā Euro (bez 

PVN) 

ar gultasveļu bez gultasveļas 

3.12. Piltenes vidusskola* 8.26   

* Piltenes vidusskolas internāta izmantošana individuāli, ārpus organizētām sporta nometnēm 

 

1.2. papildinot ar 5. sadaļu sekojošā redakcijā: 

5. Kompleksais pakalpojums sporta nometnes dalībnieku grupām 

Nr. Pagasts/ciems/iestāde Sporta zāle, stadions, internāts 

1 diennakts vienai personai (bez PVN) 

grupai līdz 10 

dalībniekiem  

grupai no 11 dalībnieks 

vai vairāk 
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5.1. Kompleksais pakalpojums sporta nometnes 

grupām, Piltenes pilsētā, kas iekļauj: 

nakšņošanu internātā un sporta infrastruktūras 

(stadiona vai skolas sporta zāle) izmantošanu 

līdz 6 stundām diennaktī  

12.48 8.33 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu BJSS (J.Ziemele), Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), 

Piltenes pilsētas pārvaldei (A.Kress), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis). 

 

 

7.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS   

BŪVVALDES INSTITUCIONĀLĀS PADOTĪBAS FORMU 

(ziņo: J.Krilovskis, debates:D.Vašuka) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim. 

 

J.Krilovskis informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

D.Vašuka jautā, vai Būvvalde piedalījusies un būtu labi zināt tās viedokli. 

J.Krilovskis norāda, ka būvvalde ir kā nodaļa. Normatīvie akti neuzliek par pienākumu veidot būvvaldi 

kā iestādi. Normatīvie akti nosaka pienākumu pašvaldībai nodrošināt šādas funkcijas. Norāda, ka neredz 

šķēršļus būvvaldes darbībai. Būvvalde izteica vēlmi būt par iestādi. Bet tāpat tās darbība ir domes 

ietvaros.  

D.Vašuka jautā, kādā apmērā palielinātos izdevumi. 

J.Krilovskis norāda, ka iestādes gadījumā ir savs budžets funkciju realizēšanai, bet šobrīd ir viss kopējā 

pašvaldības budžeta ietvaros. 

D.Vašuka norāda, ka sliecas neatbalstīt lēmumu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 2015.gada 25.jūnijā apstiprināja Ventspils novada pašvaldības administrācijas 

Būvvaldes nolikumu (sēdes protokols Nr.55, 6.§), tādejādi paredzot nolikumā Ventspils novada 

Būvvaldes organizatorisko struktūru, tās padotību un darbību, tiesības, pienākumus un atbildību, 

nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.apakšpunktā noteiktās pašvaldību 

autonomās funkcijas izpildi – būvniecības tiesiskuma nodrošināšanu savā administratīvajā teritorijā.  

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembrī izdoto saistošo noteikumu Nr.19 

„Ventspils novada pašvaldības nolikums” (sēdes protokols Nr.8, 3.§)                                                                                              

5.2.apakšpunktu, Ventspils novada Būvvalde ir Ventspils novada domes izveidotas iestādes „Ventspils 

novada pašvaldība” administrācijas sastāvā iekļauta struktūrvienība. 

        2019.gadā Valsts kontroles Piektais revīzijas departaments veicis revīziju un sniedzis ziņojumu 

„Ēku drošums: vai darām pietiekami?” revīzijā „Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību 

pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?”. Ventspils 

novada pašvaldībā 2019.gada 3.decembrī saņemts un ar Nr.IN27834 reģistrēts Valsts kontroles 

2019.gada 3.decembra lēmums, kam pielikumā pievienots Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas grafiks, 

kura 3.punktā uzdots līdz 2020.gada 30.oktobrim pašvaldībai izvērtēt nepieciešamību mainīt būvvaldes 

institucionālo padotības formu un saturu, tā veicinot būvvaldes funkciju veicošo institūciju un 

amatpersonu neatkarību un lēmumu izpildes rezultātu uzlabošanos, kā rezultātā, Valsts kontroles ieskatā, 

uzlabotos ēku drošības kontrole, palielinātos risku novērtējumā balstītu pārbaužu īpatsvars.  

        Ventspils novada domes Finanšu komiteja (turpmāk – Komiteja) iepazinās ar Valsts kontroles 

izstrādātajiem ieteikumiem un tos izvērtēja kopsakarā ar likumā „Par pašvaldībām” pašvaldībām 

deleģētām funkcijām un ietvaru, kādā šo funkciju izpilde ir īstenojama, un Būvniecības likuma 12.pantā 
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noteikto, kā arī ņemot vērā citu Latvijas pašvaldību pieredzi būvvalžu darba organizācijas modeļa 

izvēlē un 2020.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.14, 1.§), ar kuru tika atzīts, ka nav 

īstenojams Latvijas Republikas Valsts kontroles 2019.gada 3.decembra Ventspils novada pašvaldībai 

iesniegtā lēmuma pielikumā esošā ieteikumu ieviešanas laika grafika  3.punkta 2.daļā norādītais 

ieteikums par iestādes „Ventspils novada Būvvaldes” izveidi. 

  Komiteja secināja, ka ne būvvaldes darba organizācijas ārējais ietvars, ne padotības forma nevar 

sekmēt ēku drošības kontroli, pārbaužu īpatsvara vai pieņemto lēmumu kvalitātes uzlabošanos. Šāda 

atzinuma  izdarīšanas pamats bija turpmāk norādītie apstākļi:  

1. Izrietoši no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 2.punkta, pašvaldības, kā atvasinātas 

publiskas personas, lēmumi par štatu struktūras apstiprināšanu un strukturālām izmaiņām ir 

uzskatāmi par pašvaldības iekšējiem lēmumiem, kas skar pašu iestādi un attiecas uz tās darba 

organizāciju likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktā noteiktās autonomās 

kompetences robežās, ietverot arī ekskluzīvās sava budžeta veidošanas un apstiprināšanas 

tiesības.  

2. Būvvalde, kura var būt gan pašvaldības iestāde, gan struktūrvienība, ir institūcija, kas patstāvīgi 

kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija 

noteikumi Nr.340 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas”” un 

citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu, kurus izdevusi Latvijas Republikas Saeima un 

Ministru kabinets, prasībām. Būvvalde nav tiesīga darboties pretēji piešķirtā pilnvarojuma jēgai 

un mērķim, kāds izriet no šiem tiesību aktiem, kuri satur pilnīgu un izsmeļošu būvvaldes 

kompetences uzskaitījumu, kā arī darba organizēšanas kārtības un lēmumu pieņemšanas 

nosacījumus. Neatkarīgi no institucionālās padotības formas – gadījumā, ja Ventspils novada 

Būvvaldes rīcībā nav pietiekami personāla vai citi administratīvie resursi šo pienākumu izpildei 

to pilnā apjomā – risināms jautājums par papildus budžeta līdzekļa piešķiršanu. Bez tam, 

būvvaldes darbību tiesiskums publisko tiesību jomā var tikt pakļauts pārbaudei administratīvajā 

procesā, līdz ar ko šai institūcijai uzdoto funkciju veikšanas kārtību un rezultātus nekādi nevar 

ietekmēt apstāklis, ka būvvalde nav finansiāli patstāvīga iestāde.  

3. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma (stājās spēkā 2010.gada 1.janvārī) anotācijā, sadaļā par 

tiesību akta izdošanas mērķi, norādīts, ka Latvijā nav dzīvojamo māju pārvaldīšanas kārtību 

regulējoša likuma, lai gan dzīvojamo māju pārvaldīšana ir ļoti nozīmīgs process, kas īpašu 

aktualitāti ieguvis pēc dzīvojamo māju privatizācijas, kad pēc valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizācijas, mājas tiek nodotas pārvaldīšanā dzīvokļu īpašniekiem. Vienlaikus likuma 

„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītajā daļā paredzētā 

pašvaldības pienākuma pārvaldīt dzīvojamo māju izpilde veicama tikai līdz pārvaldīšanas tiesību 

nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti, lai nodrošinātu 

pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību. Savukārt, šā likuma 51.panta trešā daļa nosaka, ka 

pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šī panta piektās daļas 

nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem 

privatizācijas objektiem. Līdz ar to konstatējams, ka likumdevēja griba primāri ir bijusi akcentēt 

tieši dzīvokļa īpašnieku pašiniciatīvas un aktivitātes nepieciešamību daudzdzīvokļu māju 

apsaimniekošanā un pārvaldīšanā, kas izriet ne vien no minētajiem normatīvajiem aktiem, bet arī 

no Dzīvokļa īpašuma likuma normām, kurās uzskaitīti dzīvokļa īpašnieku pienākumi un noteikta 

jautājumu izlemšanas par mājas pārvaldes darbību organizēšanu esamība dzīvokļa īpašnieku 

kopības kompetencē. Tas atzīts arī judikatūrā, ka dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā nepārņemtas 

dzīvojamās mājas ir tādas dzīvojamās mājas, kurās privatizācijas objekti privatizēti saskaņā ar 

likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, bet dzīvokļu īpašnieki nav 

izpildījuši šā likuma 50.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pienākumu piedalīties 

daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanā un tādēļ, ievērojot šā likuma 50.panta septītajā daļā noteikto, 

vienīgi līdz dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai 

ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai pienākums pārvaldīt ir pašvaldībai 

vai valsts dzīvojamās mājas valdītājam. Tātad šis pagaidu pienākums noteikts pašvaldībām 

pārejas perioda laikā, t.i., līdz pārvaldīšanas tiesību nodošanai, bet ne kā ilgtermiņā patstāvīgi 
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pildāms uzdevums vai autonomā funkcija, kas būtu pretrunā ar norādīto tiesisko regulējumu 

sasniedzamo mērķi. Turpretī pašvaldībai īpašumā dzīvojamās telpas nepieciešamas, ciktāl tas 

vajadzīgs palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā  (likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts). 

4. Ventspils novada pašvaldībai, kā atvasinātai publiskai personai Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

1.panta 2.punkta izpratnē, kas pilda likumā „Par pašvaldībām” 6.punktā paredzētās funkcijas u.c. 

deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, ir jāievēro tai noteiktie darbības principi par pakļautību 

normatīvajiem aktiem un tiesībām, to starpā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punkta noteikumi, atbilstoši kuriem pašvaldībai ar 

saviem finanšu līdzekļiem un mantu jārīkojas lietderīgi, proti, mērķis sasniedzams ar mazāko 

finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Uz Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību 

izdarītajiem aprēķiniem balstīti lietderības apsvērumi liecina, ka dibināt iestādi „Ventspils 

novada Būvvalde” nav mērķtiecīgi, jo tās izveides rezultātā pieaugs budžeta izdevumu daļa, kas 

nav samērīgi, salīdzinot ar iespējamiem šādas organizatoriskās struktūras izmaiņas ieguvumiem.    

Ņemot vērā iepriekš minēto un izdarījusi lietderības apsvērumus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra 

lēmumā ietvertos argumentus (sēdes protokols Nr.14), atklāti balsojot: PAR –13 balsis (A.Mucenieks, 

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

A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis), PRET  – 1 balss (A.Kuģenieks), ATTURAS – 1 balss (D.Vašuka), 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atzīt, ka nav īstenojams Latvijas Republikas Valsts kontroles 2019.gada 3.decembra Ventspils novada 

pašvaldībai iesniegtā lēmuma pielikumā esošā ieteikumu ieviešanas laika grafika  3.punkta 2.daļā 

norādītais ieteikums par iestādes „Ventspils novada Būvvaldes” izveidi. 

2. Uzdot Kancelejai ( E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Valsts kontroles Piektajam revīzijas departamentam un 

nodot šā lēmuma izrakstu Pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis).  

 

8.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA UN VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS KOPĪGAS ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS LĪDZ 2030.GADAM UN VENTSPILS NOVADA UN VENTSPILS 

VALSTSPILSĒTAS KOPĪGĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM IZSTRĀDES 

UZSĀKŠANU 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekiekšsēdētāja vietniekam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas pašvaldību attīstību, paaugstinātu dzīves 

vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantotu teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi 

un līdzsvaroti attīstītu novada un pilsētas ekonomiku, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9.un 25.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.punktu, 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.pantu, 9.panta ceturto daļu un 10.pantu, Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”, Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas 

kārtība”, kā arī, ņemot vērā Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

2021.gada 18.marta lēmumu (protokols Nr.3; 2.§), atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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: 
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1. Sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas domi uzsākt Ventspils novada un Ventspils 

valstspilsētas kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi. 

2. Sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas domi uzsākt Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas 

kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi. 

3. Apstiprināt Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2030.gadam un kopīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes 

darba uzdevumu un izpildes terrmiņus (pielikumā). 

4. Apstiprināt atbildīgo par Ventpils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

izstrādi Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju G.Roderti. 

5. Izveidot Konsultatīvo padomi Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un kopīgas attīstības programmas 2021.-

2027.gadam sagatavošanai sekojošā sastāvā: 

5.1.Četri Ventspils novada domes pārstāvji, 

5.2.Četri Ventspils pilsētas domes pārstāvji, 

5.3.Viens Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis. 

6. Deleģēt četrus pārstāvjus darbam Konsultatīvajā padomē Ventspils novada un Ventspils 

valstspilsētas kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un kopīgās attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam sagatavošani. 

7. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis) izveidot tematiskās darba 

grupas Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

līdz 2030.gadam un kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam sagatavošanai pēc 

Konsultatīvās padomes ieteikuma. 

8. Uzdot (D.Veidemanis) paziņojumu par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un kopīgās attīstības programmas 2021.-

2027.gadam izstrādes uzsākšanu publicēt Ventspils novada pašvaldības mājas lapā 

www.ventspilsnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks“. 

9. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) lēmumu par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas 

kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un kopīgās attīstības programmas 

2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu nosūtīt Ventspils pilsētas domei un Kurzemes 

plānošanas reģionam. 

10. Uzdot (I.Straume) lēmumu par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un kopīgās attīstības programmas 2021.-

2027.gadam izstrādes uzsākšanu piecu darba dienu laikā pēc to spēkā stāšanās ievietot 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

11. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddiektoram. 

 

 

9.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA UN VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS KOPĪGAS ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS LĪDZ 2030.GADAM UN VENTSPILS NOVADA UN VENTSPILS 

VALSTSPILSĒTAS KOPĪGĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM IZSTRĀDES 

KONSULTATĪVĀS PADOMES SASTĀVU 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekiekšsēdētāja vietniekam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 25.punkts nosaka: 

Lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, pēc 2021. gada 1. jūlija 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldību, Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldība ar Jelgavas novada pašvaldību, Liepājas valstspilsētas pašvaldība ar Dienvidkurzemes 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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novada pašvaldību, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ar Rēzeknes novada pašvaldību un 

Ventspils valstspilsētas pašvaldība ar Ventspils novada pašvaldību sadarbojas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas un attīstības programmas izstrādē un izveido kopīgas sadarbības institūcijas šādās jomās: 

civilā aizsardzība, izglītība un atkritumu apsaimniekošana. 

Grozījumu Teritorijas attīstības plānošanas likumā 4.punktā ir noteikts: 

“(4) (…) Ventspils valstspilsētas pašvaldība un Ventspils novads veido kopīgu sadarbības institūciju, lai 

šajā likumā noteiktajā kārtībā nodrošinātu kopēju integrētu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu izstrādi visai teritorijā”. 

Ņemot vērā augstāk minēto un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

2021.gada 18.marta lēmumu (protokols Nr.3; 2.§), atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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. Darbam sadarbības iestādē, Konsultatīvajā padomē, Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas 

kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un kopīgas attīstības programmas 2021.-

2027.gadam sagatavošanai apstiprināt novada politiskās varas pārstāvjus sekojošā sastāvā: 

1.1. Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, 

1.2. Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Guntis Mačtams, 

1.3. Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Dadzis, 

1.4. Ventspils novada domes deputāts Andris Jaunsleinis. 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils pilsētas domei. 

 

10.§ 
PAR PIEKRIŠANU IEGŪT KRIEVIJAS PILSOŅA ĪPAŠUMĀ  

ZEMESGABALU "***" TĀRGALES PAGASTĀ   

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

*** 

11.§ 
PAR ZEMES VIENĪBAS IERAKSTĪŠANU ZEMESGRĀMATĀ  

UZ VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS VĀRDA  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada pašvaldībā 19.02.2021. ir saņemta un ar Nr. IN2666 reģistrēta Valsts zemes dienesta 

(turpmāk – VZD) Kurzemes reģionālā nodaļas vēstule Nr. 2-13-K/618, kurā pašvaldība tiek informēta 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660240146, Tārgales pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā.  
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VZD minēto procedūru veicis uz sekojošu faktu un apstākļu pamata: 2021.gada 2.februārī 

VZD saņēma SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk – sabiedrība) 2021.gada 2.februāra 

vēstuli Nr.1.17/1826 „Par izbeigtajiem zemes nomaksas izpirkuma līgumiem” (turpmāk – vēstule), kurā 

sabiedrība informē par to, ka ir izbeigts ar zemes izpircēju A.S. 2010.gada 30.decembrī noslēgtais zemes 

nomaksas izpirkuma līgums Nr.1/CP-370 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660240146 

izpirkšanu, jo zemes izpircējs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības. VZD 16.02.2021. attiecīgi ir 

veicis datu aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ieskaitot A.S. 

lietošanā piešķirto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 98660240146 rezerves zemes fondā, kā arī 

informējis A.S., nosūtot vēstuli. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, - zemes gabali, par kuriem šā panta 

piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves 

zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav 

izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai 

pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. 

Kā norāda VZD 19.02.2021. vēstulē - uzskatāms, ka zemes vienības, kuras ieskaitītas rezerves 

zemes fondā pēc apkopotā saraksta publicēšanas Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē, piekrīt vietējai 

pašvaldībai atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajai daļai, un   secināms, ka attiecīgā zemes 

vienība atzīstama kā vietējai pašvaldībai piekrītoša, par ko pašvaldībai pieņemams Zemes pārvaldības 

likuma 17.panta sestajā daļā noteiktais lēmums.  

Ņemot vērā VZD 19.02.2021. vēstulē Nr. 2-13-K/618 sniegto informāciju, Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2021.gada 18.marta atzinumu 

(protokols Nr.1, 3.§) un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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. Noteikt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9866 024 0146, 

platība 9,21 ha, Tārgales pagastā, nosaukums kadastrā "Priedaines", piekrīt Ventspils novada 

pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G. Landmanis) par šī lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību 

iesniegt Valsts zemes dienestā pieteikumu kadastra datu aktualizācijai.  

3. Uzdot Kancelejai (E Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas nodot 

šī lēmuma izrakstu:  

3.1. Tārgales pagasta pārvaldei; 

3.2. Nekustamo īpašumu nodaļai; 

3.3. Nosūtīt elektroniska dokumenta formā Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 

Ventspils birojam, e-pasta adrese: kac.ventspils@vzd.gov.lv 

 

 

12.§ 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGO ZEMES VIENĪBU NOTEIKŠANU PAR STARPGABALIEM 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada pašvaldībā 11.02.2021. ir saņemts Ances pagasta pārvaldes vadītājas Airas Kajakas 

iesniegums, reģistrēts lietvedībā ar Nr. IN2304, ar priekšlikumu piešķirt starpgabala statusu Ances 

pagastā ārpus ciemiem esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9844 010 0155, platība 0,30 ha. 

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ierosinājusi un Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 2021.gada 18.marta sēdē (protokols Nr.1, 2.§) 
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izskatījusi jautājumu par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piekritīgām zemes 

vienībām Ances, Tārgales, Ugāles un Vārves pagastos. 

1) Atbilstoši Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

(NĪVKIS) datiem izriet, ka pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9844 010 0155, 

platība 0,8 ha, Ances pagastā, pēc lietošanas veida ir līnijveida zemesgabals, uz kuras atrodas braucamais 

ceļš (saimnieciskais ceļs), kuram nav pašvaldības ceļa statusa. Zemes vienības (0,8 ha) lietošanas mērķis: 

zeme zem ceļiem. Saimnieciskais ceļš nodrošina piekļuvi (Skatīt shēmu Pielikumā) pie 5 (pieciem) 

nekustamiem īpašumiem: "Virpes ozoli", kadastra Nr. 98440100060, "Silmalas", kadastra Nr. 

98440100087, (īpašnieks abiem – SIA "Jāņlejas"); arī pie "Jāņlejas – 1", kadastra Nr. 98440100151, 

(pieder fiziskai personai), kā arī pie nekustamiem īpašumiem "Lauras", kadastra Nr.98440100102, un 

"Blāzes", kadastra Nr.98440100188, (īpašnieks abiem – SIA "Blāznieki"). No tā secināms, ka 

saimniecisko ceļu, kurš šobrīd atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes, izmanto tikai zemes īpašnieki, 

kurām piederošie nekustamie īpašumi izvietoti gar minēto ceļu, bet ceļš nav izmantojams publiskai 

lietošnai, un nav izmantojams kā patstāvīgs īpašuma objekts.  

 2) Kā informē Nekustamo īpašumu nodaļa - No VZD NĪVKIS datiem izriet, ka pašvaldībai 

piekritīgajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9844 007 0143 (piegul nekustamam īpašumam 

"Dižtiltkalni") platība 0,05 ha, Ances pagastā, 9866 016 0136, platība 0,46 ha, Tārgales pagastā, 9870 

003 0022, platība 0,42 ha, un 9870 003 0087, platība 1,30 ha, Ugāles pagastā, un 9884 013 0066, platība 

0,12 ha, Zūrās, Vārves pagastā, nav nodrošināta piekļuve no valsts vai pašvaldības koplietošanas ceļa. 

Lai piekļūtu pie minētajām zemes vienībām, ir jāšķērso citu personu īpašumā esoši nekustamie īpašumi. 

Zemes vienības ar kad. apzīmējumu  9844 007 0143, Ances pagastā, konfigurācija nedod iespēju to 

izmantot patstāvīgi, bet tikai piegulošā zemesgabala īpašniekam.   

3) Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktā doto definīciju: 

"Zemes starpgabals – publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība: 

 a) pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves 

gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram 

nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, 

b) lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala 

platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam 

teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)".  

Izvērtējot minēto, konstatēts, ka augstāk minētajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

9844 007 0143,  9844 010 0155, 9866 016 0136, 9870 003 0022, 9870 003 0087 un 9884 013 0066 būtu 

piešķirams zemes starpgabala statuss atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 

11.punkta nosacījumiem. 

Ievērojot augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2021.gada 18. marta atzinumu (protokols Nr.1, 2.§), un pamatojoties uz likuma 

”Par pašvaldībām” 21. panta  pirmās daļas 27. punktu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

1. panta 11. punktu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībām Ances pagastā: 

1.1.ar kadastra apzīmējumu 9844 007 0143, platība 0,05 ha; 

1.2.ar kadastra apzīmējumu 9844 010 0155, platība 0,80* ha; 

2. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9866 016 0136, platība 0,46* ha, 

Tārgales pagastā. 

3. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībām Ugāles pagastā: 

3.1. ar kadastra apzīmējumu 9870 003 0022, platība 0,42* ha; 

3.2. ar kadastra apzīmējumu 9870 003 0087, platība 1,30* ha. 

4. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0066, platība 0,15 ha, 

Vārves pagastā. 

5. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G. Landmanis) par šī lēmuma 1.-3.punktā minētajām zemes 

vienībām iesniegt Valsts zemes dienestā pieteikumu kadastra datu aktualizācijai.  

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt 

šā lēmuma izrakstu: 

6.1. Ances, Tārgales, Ugāles, Vārves pag. pārvaldēm;  
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6.2. Nekustamo īpašumu nodaļai. 

 

*-pirms kadastrālās uzmērīšanas; uzmērot zemi, platības var tikt precizētas.  

 

13.§ 
PAR PUZES PAMATSKOLAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 2017.gada 30.novembrī apstiprināja nolikumu Nr.9 ”Puzes pamatskolas 

nolikums”. Tā kā likumdevējs ir izdarījis grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, 

saskaņā ar kuros ietvertajām tiesību normām izdots norādītais izglītības iestādes nolikums, saistībā ar 

mācību procesa organizēšanu, ir izstrādāts jaunā redakcijā Puzes pamatskolas nolikums, kas atbilst 

izglītības iestāžu darbību Latvijas Republikā regulējošo ārējo normatīvo aktu prasībām. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 

8.punktu 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ievērojot Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 22.marta lēmumā ietverto atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR –15 balsis (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. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu “Puzes pamatskolas nolikums” (pielikumā projekts 

uz 7 lapām). 

2. Uzdot Kancelejai ( E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1.punktā minēto nolikumu parakstīšanai. 

3. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā minētais nolikums stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt tā   izrakstu un nolikumu Puzes 

pamatskolai (N.Sileviča) un Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

 

14.§ 
PAR MĀCĪBU PROCESA UZSĀKŠANU KLĀTIENĒ 1.-4.KLASĒS VENTSPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS NO 2021. GADA 29.MARTA 

(ziņo: A.Klimoviča, debates:A.Čaklis, D.Vašuka, I.Cērpa, M.Dadzis, A.Fetlers, G.Mačtams, 

A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Čaklis jautā, vai paši varēs regulēt dienas garumu. 

A.Klimoviča norāda, ka paredzēts katrai izglītības iestādei savs reglaments. 

D.Vašuka norāda, ka varbūt atlikt lemšanu, lai redzētu, kā iet ar pedagogu vakcināciju. 

A.Klimoviča norāda, ka skolu direktori viennozīmīgi ierosina sākt ar 29.martu. 

I.Cērpa atbalsta. 

M.Dadzis norāda, ka  ir, vai nav riski, lēmuma pieņēmēji būs atbildīgi. 

A.Fetlers norāda, ka atbalsta skolas uzsākšanu. Riski pastāv vienmēr, pirms, vai pēc svētkiem. 

G.Mačtams norāda, ka riski ir vienmēr. Rādītāji ir kritušies. Atbalsta lēmumu. 
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A.Mucenieks norāda, ka citās vietās jau trīs nedēļas iet skolā, situācija nav pasliktinājusies. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2021.gada 18.februārī Ministru kabinets ir atbalstījis Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājums 

klātienes mācību reģionālo principu. Tas nozīmē, ka stingri ievērojot visus valstī ieviestos piesardzības 

un drošības pasākumus, mācības klātienē būs iespēja atsākt tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-

19 ir zemāka par valstī vidējo.  

Ministru kabineta apstiprinātās izmaiņas rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka, ka 

atskaites punkts klātienes mācību uzsākšanai ir 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 

100 000 iedzīvotājiem konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde. 

Ja Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā informācija liecina, ka uz kārtējās 

kalendārās nedēļas trešdienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir līdz 200, mācības klātienē var 

uzsākt 1.- 4. klase. 

Atbilstoši norādītajam principam – no 2021.gada 29.marta -  klātienes mācības var uzsākt Ventspils 

novada izglītības iestādēs. 

Vienlaicīgi ir noteikts, ka: 

1) skolām, kurās tiek atsāktas klātienes mācības, ir jāievēro noteiktās epidemioloģiskās drošības 

prasības: vienam skolēnam jānodrošina 3 kvadrātmetri no mācību telpu platības, un obligāti 

jāveic izglītības iestādes klātienē nodarbināto iknedēļas Covid-19 testēšana; 

2)  pedagogi, kas ir paaugstināta riska grupā – ar hroniskām saslimšanām un seniori no 60 gadu 

vecuma – vienojoties ar izglītības iestādes vadītāju, var strādāt attālināti līdz brīdim, kamēr 

saņem vakcīnu pret Covid-19; 

3) izglītības iestādes dibinātājam iespēju robežās jāveic nepieciešamie epidemioloģiskās 

drošības pasākumi, lai skolēniem būtu iespēja nokļūt izglītības iestādē veselībai visdrošākajā 

veidā: piemēram, ar privāto transportlīdzekli, ar kājām vai ar izglītības iestādes autobusu; 

4) ja mācību iestādē ir skolēni, kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem saslimstības 

rādītājiem, skolas direktors konsultējas ar audzēkņa vecākiem, izvērtē iespējamos riskus un 

lemj par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā atsevišķi. Savukārt, ja skolas 

pedagoga dzīvesvieta ir novadā ar saslimstības rādītājiem virs klātienes mācībām 

pieļaujamajiem, pedagogs var vienoties ar izglītības iestādes vadītāju par attālinātu darbu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25., 26. un 27. 

punktu un Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis (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. Uzsākt mācību procesu klātienē 1.- 4. klasēs Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs no 

2021.gada 29.marta, vadoties pēc Ministru kabineta rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” noteiktām prasībām. 

 

2. Uzdot Ventspils novada izglītības iestāžu direktoriem par pieņemto lēmumu informēt attiecīgās 

izglītības iestādes padomi, audzēkņus un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus. 

 

3. Uzdot Ventspils novada  pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča) par šo lēmumu informēt  

Izglītības un zinātnes ministriju.  

 

4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada sēdes protokola 

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu visām Ventspils novada vispārizglītojošām skolām, 

Izglītības pārvaldei. 
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========================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sēdi slēdz plkst. 13.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks      _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


