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LATVIJAS  REPUBLIKA 
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 SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  22.novembrī                                                                              29 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:            Dainis Veidemanis     

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

                                     Ilva Cērpa 

 

Administrācija: Digna Gerule, Būvvaldes vadītāja 

                                    Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                                     

Nav ieradušies deputāti: A.Jaunsleinis 

                                        V.Ameļins 

                                        N.Sileviča 

                                        M.Libkovskis 

 

Uzaicinātie:    Tatjana Laizāne, plānotāja 

                       Imants Trilops, SIA „Hess” pārstāvis 

                       Vladimirs Mekelis, nekustamā īpašuma „Jorķi” īpašnieks 

 Aivars Ignatāns, SIA „Lat wind power”, SIA „Nat power Baltic 1”, SIA „Nat              

power Baltic 2” pārstāvis 

                         

 A.Mucenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

1. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada domes 2010.gada 26.augusta saistošo 

noteikumu Nr.28 „Detālais plānojums īpašumiem „Raisi” un „Rožnieki”, Užavas pagastā, 

Ventspils novadā” atcelšanu”. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnd.lv/
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2. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada domes 2010.gada 27.maija  saistošo 

noteikumu Nr.15 „Detālais plānojums īpašumiem „Granīti” / „Smilšarāji”, Užavas pagastā, 

Ventspils novadā” atcelšanu”. 

3. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra  

saistošo noteikumu Nr.64 „Detālais plānojums Ventspils novada Užavas pagasta īpašumam 

„Jorķi”, kadastra nr.9878 006 0052, 9878 006 0117” atcelšanu”. 

4. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo 

noteikumu Nr.5 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Dzērvju pļavas” 

apstiprināšanu” atcelšanu”. 

5. Par detālplānojuma „Vēja parks Polderi” izstrādes pārtraukšanu. 

6. Par dalību projekta konkursā „atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 

pašvaldībās”. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, A.Čaklis, E.Kuģeniece, D.Veidemanis), PRET - nav, 

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

 

Apstiprināt šādu 2010.gada 22.novembra domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada domes 2010.gada 26.augusta 

saistošo noteikumu Nr.28 „Detālais plānojums īpašumiem „Raisi” un „Rožnieki”, 

Užavas pagastā, Ventspils novadā” atcelšanu”. 

2. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada domes 2010.gada 27.maija  saistošo 

noteikumu Nr.15 „Detālais plānojums īpašumiem „Granīti” / „Smilšarāji”, Užavas 

pagastā, Ventspils novadā” atcelšanu”. 

3. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra 

saistošo noteikumu Nr.64 „Detālais plānojums Ventspils novada Užavas pagasta 

īpašumam „Jorķi”, kadastra nr.9878 006 0052, 9878 006 0117” atcelšanu”. 

4. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra 

saistošo noteikumu Nr.5 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Dzērvju 

pļavas” apstiprināšanu” atcelšanu”. 

5. Par detālplānojuma „Vēja parks Polderi” izstrādes pārtraukšanu. 

6. Par dalību projekta konkursā „atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 

pašvaldībās”. 

 

1.§ 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM ”PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 

26.AUGUSTA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.28 „DETĀLAIS PLĀNOJUMS ĪPAŠUMIEM 

„RAISI” UN „ROŽNIEKI”, UŽAVAS PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ”ATCELŠANU“ 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2010.gada 

29.oktobrī izdoto rīkojumu Nr.2-02/238 „Par Ventspils novada domes 2010.gada 26.augusta 

saistošo noteikumu Nr.28 „Detālais plānojums īpašumiem „Raisi“ un „Rožnieki“, Užavas 

pagastā, Ventspils novadā“ darbības apturēšanu“  un lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Pamatojoties uz to, ka Reģionālās sttīstības un pašvaldību lietu ministrs 2010.gada 29.oktobrī 

izdevis rīkojumu Nr.2-02/238 „Par Ventspils novada domes 2010.gada 26.augusta saistošo 

noteikumu Nr.28 „Detālais plānojums īpašumiem „Raisi“ un „Rožnieki“, Užavas pagastā, 

Ventspils novadā“ darbības apturēšanu“ un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 49.panta otro 

daļu – divu nedēļu laikā pēc reģionālas un pašvaldību lieta ministra rīkojuma saņemšanas 

domes ārkārtas sēdē jāizskata jautājums par attiecīgo saistošo noteikumu atcelšanu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu – pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos 

noteikumus), Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1)apakšpunktu - vietējā 

pašvaldība vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, 

detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu un to, ka turpmākā šo teritoriju 

projektēšana un būvniecība ir jāveic saskaņā ar Užavas pagasta teritorijas plānojumu un LR 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvniecībā, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis 

(A.Mucenieks, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, 

A.Čaklis, E.Kuģeniece, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.39 „Par Ventspils novada domes 2010.gada 

26.augusta saistošo noteikumu Nr.28 „Detālais plānojums īpašumiem „Raisi“ un 

„Rožnieki“, Užavas pagastā, Ventspils novadā“ atcelšanu” (Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Šie saistošie noteikumi publicējami vietējās pašvaldības mājas lapā internetā un 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.  

 

2. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM_ ”PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 

27.MAIJA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.15 „DETĀLAIS PLĀNOJUMS ĪPAŠUMIEM 

„GRANĪTI”/ „SMILŠARĀJI”, UŽAVAS PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ”ATCELŠANU“ 

 (ziņo:A.Mucenieks, debatēs: M.Dadzis, I.Trilops) 

 

A.Mucenieks informē par Reģionālās sttīstības un pašvaldību lietu ministra 2010.gada 

29.oktobrī izdoto rīkojumu Nr.2-02/239 „Par Ventspils novada domes 2010.gada 27.maija 

saistošo noteikumu Nr.15 „Detālais plānojums īpašumiem „Granīti“/„Smilšarāji“, Užavas 

pagastā, Ventspils novadā“ darbības apturēšanu“ un lēmuma projektu. 

Imants Trilops, SIA „Hess”pārstāvis: norāda, ka vēlas, lai ministrija sniegtu atbildi skatāmajā 

jautājumā, lai izsaka savu viedokli, jo būtisku pārkāpumu nav. Kā arī norāda, ka jebkuras 

izmaiņas projektam rada papildus izmaksas. 

M.Dadzis norāda, ka būtu ministrijai jālūdz izvērtēt to darbinieku rīcība, kuri gatavojuši minēto 

rīkojumu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz to, ka Reģionālās sttīstības un pašvaldību lietu ministrs 2010.gada 29.oktobrī 

izdevis rīkojumu Nr.2-02/239 „Par Ventspils novada domes 2010.gada 27.maija saistošo 

noteikumu Nr.15 „Detālais plānojums īpašumiem „Granīti“/„Smilšarāji“, Užavas pagastā, 

Ventspils novadā“ darbības apturēšanu“ un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 49.panta otro 

daļu – divu nedēļu laikā pēc reģionālas un pašvaldību lieta ministra rīkojuma saņemšanas 

domes ārkārtas sēdē jāizskata jautājums par attiecīgo saistošo noteikumu atcelšanu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu – pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos 

noteikumus), Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1)apakšpunktu - vietējā 
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pašvaldība vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, 

detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu un to, ka turpmākā šo teritoriju 

projektēšana un būvniecība ir jāveic saskaņā ar Užavas pagasta teritorijas plānojumu un LR 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvniecībā, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis 

(A.Mucenieks, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, 

A.Čaklis, E.Kuģeniece, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.40 „Par Ventspils novada domes 2010.gada 

27.maija saistošo noteikumu Nr.15 „Detālais plānojums īpašumiem 

„Granīti“/„Smilšarāji“, Užavas pagastā, Ventspils novadā“ atcelšanu” (Pielikumā uz 

vienas lapas). 

2. Šie saistošie noteikumi publicējami vietējās pašvaldības mājas lapā internetā un 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.  

 

3. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM ”PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 

24.SEPTEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.64 „DETĀLAIS PLĀNOJUMS VENTSPILS 

NOVADA UŽAVAS PAGASTA ĪPAŠUMAM „JORĶI”, KADASTRA NR. 98780060052, 9878 

006 0117”ATCELŠANU“ 

 (ziņo:A.Mucenieks, debatēs: M.Dadzis, V.Mekelis) 

 

A.Mucenieks informē par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 2010.gada 

29.oktobrī izdevis rīkojumu Nr.2-02/237 „Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra 

saistošo noteikumu Nr.64 „Detālais plānojums Ventspils novada Užavas pagasta īpašumam 

„Jorķi“, kadastra Nr. 98780060052; 9878 006 0117“ darbības apturēšanu“ un  lēmuma projektu. 

Vladimirs Mekelis, nekustamā īpašuma „Jorķi” īpašnieks: norāda, ka vēlas, lai ministrija 

sniegtu atbildi skatāmajā jautājumā, lai izsaka savu viedokli, jo būtisku pārkāpumu nav. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Pamatojoties uz to, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 2010.gada 

29.oktobrī izdevis rīkojumu Nr.2-02/237 „Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra 

saistošo noteikumu Nr.64 „Detālais plānojums Ventspils novada Užavas pagasta īpašumam 

„Jorķi“, kadastra Nr. 98780060052; 9878 006 0117“ darbības apturēšanu“ un saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām“ 49.panta otro daļu – divu nedēļu laikā pēc reģionālas un pašvaldību lieta 

ministra rīkojuma saņemšanas domes ārkārtas sēdē jāizskata jautājums par attiecīgo saistošo 

noteikumu atcelšanu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu – pašvaldības dome pieņem ārējos 

normatīvos aktus (saistošos noteikumus), Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 

1)apakšpunktu - vietējā pašvaldība vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu un to, ka 

turpmākā šīs teritorijas projektēšana un būvniecība ir jāveic saskaņā ar Užavas pagasta 

teritorijas plānojumu un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvniecībā, atklāti 

balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, A.Čaklis, E.Kuģeniece, D.Veidemanis), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.41 „Par Ventspils novada domes 2009.gada 

24.septembra saistošo noteikumu Nr.64 „Detālais plānojums Ventspils novada Užavas 

pagasta īpašumam „Jorķi“, kadastra Nr. 98780060052; 9878 006 0117“ atcelšanu” 

(Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Šie saistošie noteikumi publicējami vietējās pašvaldības mājas lapā internetā un 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.  

 

Plkst.15.10 sēžu zāli atstāj deputāts R.Krūmiņš. 

 

4. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM  ”PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 

24.SEPTEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.5 „PAR DETĀLPLĀNOJUMA 

NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „DZĒRVJU PĻAVAS” APSTIPRINĀŠANU”ATCELŠANU“ 

 (ziņo: A.Mucenieks, debatēs: A.Ignatāns) 

 

A.Mucenieks informē par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2010.gada 

27.oktobrī izdoto rīkojumu Nr.2-02/233 „Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra 

saistošo noteikumu Nr.5 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Dzērvju pļavas“ 

apstiprināšanu“ apturēšanu“ un lēmuma projektu. 

Aivars Ignatāns SIA „Lat wind power”, SIA „Nat power Baltic 1”, SIA „Nat  power Baltic 2” 

pārstāvis: norāda, ka cer, ka projekts netiks apstādināts. Ja sapratīsim, ka varam turpināt, 

iebildumu nebūs, jo veikti lieli finansiāli ieguldījumi. 

Tatjana Laizāne: norāda, ka minētais projekts bijis vienīgais, kur visi saņemtie atzinumi bijuši 

pozitīvi. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Pamatojoties uz to, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 2010.gada 

27.oktobrī izdevis rīkojumu Nr.2-02/233 „Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra 

saistošo noteikumu Nr.5 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Dzērvju pļavas“ 

apstiprināšanu“ apturēšanu“ un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 49.panta otro daļu – divu 

nedēļu laikā pēc reģionālas un pašvaldību lieta ministra rīkojuma saņemšanas domes ārkārtas 

sēdē jāizskata jautājums par attiecīgo saistošo noteikumu atcelšanu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu – pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus), 

Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1)apakšpunktu - vietējā pašvaldība vada, 

uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un 

to grozījumu izstrādi un īstenošanu un to, ka turpmākā šīs teritorijas projektēšana un būvniecība 

ir jāveic saskaņā ar Užavas pagasta teritorijas plānojumu un LR spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem būvniecībā, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Ansone, G.Bože, 

M.Dadzis, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, A.Čaklis, E.Kuģeniece, D.Veidemanis), PRET - 

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

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.42 “Par Ventspils novada domes 2009.gada 

24.septembra saistošo noteikumu Nr.5 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam 

„Dzērvju pļavas” apstiprināšanu” atcelšanu” (Pielikumā uz vienas lapas). 
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2. Šie saistošie noteikumi publicējami vietējās pašvaldības mājas lapā internetā un laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis”.  

 

5. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „VĒJA PARKS POLDERI” IZSTRĀDI  

(ziņo:G.Treigūte, debatēs:A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Čaklis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte informē, ka Užavas pagasta padome, pamatojoties uz Aleksandra Šilova (personas 

kods ***) iesniegumu par vēja elektrostaciju parka „Vēja parks Polderi“, 2009.gada 29.janvārī 

pieņēma lēmumu „Par atļauju uzsākt detālo plānojumu“ (protokols Nr.1.,5.), 2009.gada 

26.februārī pieņēma lēmumu „Par detālā plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu SIA 

„Baltic Wind Power Corporation LTD““ (protokols Nr.2.,2.) un Ventspils novada dome 

2010.gada 25.februārī pieņēma lēmumu  „Par detālā plānojuma „Veja parks Polderi“ precizētā 

darba uzdevuma apstiprināšanu“ (protokols Nr.15, 17.§). Vēja elektrostaciju parka „Vēja 

parks Polderi“ izbūve paredzēta Ventspils novada Užavas pagasta nekustamajos īpašumos 

„Dzīpari“ (kadastra Nr.9878 006 0079), „Ķesteri“ (kadastra Nr.9878 005 0013), „Brēdiki“ 

(kadastra Nr.9878 005 0001), „Jenči“ (kadastra Nr.9878 006 0031), „Strēļi“ (kadastra Nr.9878 

004 0064, 9878 004 0136), „Klajumi“ (kadastra Nr.9878 006 0112), „Austrumi“ (kadastra 

Nr.9878 004 0087), „Gebaueri“ (kadastra Nr.9878 005 0040), „Nagaži“ (kadastra Nr.9878 005 

0021), „Grunduļi“ (kadastra Nr. 9878 006 0068), „Čiekuri“ (kadastra Nr.9878 005 0032), 

„Vecarāji“ (kadastra Nr.9878 004 0090), „Pērkoni“ (kadastra Nr.9878 004 0060, 9878 004 

0063), „Pūriņi“ (kadastra Nr.9878 004 0008). 

Saskaņā ar Užavas pagasta teritorijas plānojumā (2005.-2017.) noteikto teritoriju 

izmantošanas prasībām un Saistošo noteikumu „Užavas pagasta teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi“ (30.08.2007.) augstāk minēto teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana ir 

vēju ģeneratoru parka izbūve lauku apbūves zonā un Teritorijas plānošanas likuma 7.panta 

sestās daļas 1)apakšpunktu - vietējā pašvaldība vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu. 

Tādējādi vietējā pašvaldība ir ieinteresēta, lai likuma un Ministru kabineta noteikumu prasības 

tiktu pilnībā izpildītas un plānotā būvniecība tiktu īstenota saskaņā gan ar vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojuma, gan detālplānojuma – ja tā izstrāde konkrētā gadījumā ir nepieciešama – 

prasībām. 

Saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 56.punktu - detālplānojums ir pamats jaunu 

zemes vienību noteikšanai un esošo zemes vienību izmaiņām, un 57.punktu - detālplānojumu 

nepieciešams izstrādāt, ja tas paredzēts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā,  ja plānotā 

zemes vienību sadalīšana vai apbūve rada nepieciešamību pēc kompleksiem transporta 

infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem un jaunai būvniecībai Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.  

Vēja elektrostaciju parka „Vēja parks Polderi“ izbūves mērķis nav plānotās zemes 

vienību sadalīšana, apvienošana, bet gan  jauna būvniecība. LR Satversmes tiesa lietā 

Nr.2008-24-03 ir devusi skaidrojumu, ka termins „transporta infrastruktūra” ietver kompleksai 

teritorijas apbūvei nepieciešamos jaunos ceļus un pievedceļus, kas nodrošinātu iespēju piekļūt 

ēkām un būvēm un Būvniecības likuma 1. panta 19. punkts paredz, ka inženierkomunikācija ir 

ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar 

izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem (jaunas ūdens, kanalizācijas, 

enerģijas (siltuma, gāzes, elektroenerģijas) un sakaru apgādes sistēmas). 
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Līdz ar ko būvniecība, vēja elektrostaciju parka „Vēja parks Polderi“,  teritorijā neatbilst 

kompleksas teritorijas apbūves pazīmēm. Kā arī nav nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Ansone, 

G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, A.Čaklis, E.Kuģeniece, D.Veidemanis), 

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

 

Atlikt jautājuma izstrādāšanu un informēt Aleksandru Šilovu (personas kods ***) par iespēju 

pārtraukt detālplānojuma izstrādi. 

 

6. § 
PAR DALĪBU PROJEKTU KONKURSĀ „ATBALSTS JAUNIEŠU CENTRU DARBĪBAS 

NODROŠINĀŠANAI PAŠVALDĪBĀS“ 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei G.Rodertei. 

G.Roderte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi atklāta projektu konkursu „Atbalsts jauniešu 

centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.Projektu konkursa organizēšanas pamats – 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam 1.4.apakšsadaļa „Atbalsts jauniešu centru 

darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību”. 

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Jaunatnes likumā noteikto mērķi un ievērojot Ministru 

kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1018 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta 

finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā 

un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni”. Projektu finansē no valsts budžeta 

līdzekļiem 100% apmērā, projekta budžets  nedrīkst būt mazāks par 1000 LVL un lielāks par 

1400 LVL. 

Pamatojoties uz augstāk minēto Puzes pagasta bērnu un jauniešu centrs „Avots“gatavo 

projekta pieteikumu „Pužiņu avots“, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, 

I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 
 

1. Atzīt par lietderīgu piedalīties Izglītības un Zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu 

konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” ar Puzes pagasta 

bērnu un jauniešu centra „Avots“ sagatavoto projekta pieteikumu „Pužiņu avots“. 

 

2. Uzdot Kancelejai (D.Bottere) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Puzes pagasta bērnu un jauniešu centram „Avots“, juridiskā 

adrese: Kultūras nams, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613. 

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

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


