
                                                                                                           

ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES  

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

Ārkārtas sēdes protokols 

Alsungā 

2020. gada 30. aprīlī                                                      Nr. 11 

Darba kārtībā: 

1. Par vēstuli Valsts vides dienestam. 

 

Novada domes ārkārtas sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 16.30. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis Brūklis, 

Inga Bredovska, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Grigorijs Rozentāls (ierodas 

diskusijas laikā). 

Sēdē piedalās: juriste Vineta Ķine, SIA “Venta FM” pārstāvis Miervaldis Zariņš, izpilddirektors 

Voldemārs Dunajevs. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par vēstuli Valsts vides dienestam 

D. Kalniņa, V. Ķine 

17.01.2020. Alsungas novada dome saņēma Valsts vides dienesta Liepājas  reģionālās 

vides pārvaldes (turpmāk tekstā- Pārvalde), iesniegumu Nr.14.4/LI/107 ar kuru, saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas 

piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību 

veikšanai” 28.punktu, pārvalde pašvaldībai lūdz iesniegt savus priekšlikumus par atļaujas 

izdošanu un tā norādījumiem. 

2020.gada 24.februārī Alsungas novada dome Pārvaldei sniedza atbildi, kurā informēja, 

ka Alsungas novada domes būvvaldē nav iesniegti būvniecības ieceres dokumenti par SIA 

“Venta FM” plānoto jauna ražošanas ceha būvniecību. 

Ja Alsungas novada domes būvvaldē tiks saņemti būvniecības ieceres dokumenti, 

būvvalde organizēs publisko apspriešanu atbilstoši Būvniecības likuma 14.pankta 5. punktam 

un, atbilstoši publiskās ieceres apspriešanas rezultātiem, vai nu ieceri akceptēs vai arī to noraidīs. 

Pamatojoties uz apspriešanas rezultātiem, Alsungas novada dome Valsts vides dienesta 

pārvaldē iesniegs savus priekšlikumus par A,B vai C kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas 

izsniegšanu un tās nosacījumiem.”  

2020.gada 3.martā Alsungas novada dome ir saņēmusi Pārvaldes vēstuli Nr. 01/20, kurā 

Valsts vides dienests informē, ka ir saņemts Alsungas novada domes 20.02.2020. domes sēdes 

lēmums, kurā dome lēma par nepieciešamību rīkot publisku Ventas FM ražotnes paplašināšanas 

projekta apspriešanu pēc būvniecības ieceres dokumentu saņemšanas būvvaldē un, vadoties no 

publiskās ieceres apspriešanas rezultātiem, vai nu akceptēt vai to noraidīt. Pārvalde informē, ka 

ir pagarināts SIA “Venta FM” atļaujas izdošanas termiņš līdz 2020. gada 5. maijam, un SIA 

“Venta FM” var turpināt darboties ar esošo B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. 

2020.gada 5.martā Alsungas novada domē ir saņemts SIA “Venta FM” iesniegums Nr. 

01/20, kurā uzņēmums apliecina, ka pilnībā akceptē Alsungas novada domes viedokli par 

projekta publisku apspriešanu, tomēr lūdz sniegt pozitīvu atzinumu pašas B kategorijas atļaujas 

izmaiņu apstiprināšanai jau šobrīd, jo tas neietekmēs ražotnes paplašināšanas projekta uzsākšanu 

vai apspriešanas procesu,  un dos iespēju īsākā termiņā realizēt citu SIA “Venta FM” 

energoefektivitātes un vides uzlabošanas projektu, kas saistīts ar minēto B kategorijas atļauju – 

dabasgāzu sistēmas uzstādīšana ražotnē, sadarbībā ar SIA “Enefit”, par ko Alsungas būvvaldē 

jau ir Enefit iesniegums. Tāpēc SIA “Venta FM” lūdz Alsungas novada domei neiebilst pret 

Ventas FM iesniegtajām B kategorijas izmaiņām, vienlaicīgi uzsverot, ka tiks rīkota publiska 

Ventas FM ražotnes paplašināšanas projekta apspriešana pēc būvniecības ieceres dokumentu 

saņemšanas un atbilstoši šīs apspriešanas rezultātiem tiks pieņemts lēmums par paplašināšanas 

ieceres akceptu vai noraidīšanu. 

2020.gada 20.martā Alsungas novada dome sniedza atbildi SIA “Venta FM” 

Nr.2.1.13/73, kurā informē, ka lēmums tiek atstāts negrozīts, norādot, ka likuma “Par 

piesārņojumu” 25. pants nosaka, ka A vai B kategorijas atļauju piesārņojošas darbības 

uzsākšanai vai būtiskai izmaiņai izsniedz, ja papildus šā panta pirmās daļas nosacījumam ir 

sniegta informācija sabiedrībai un dots pietiekami ilgs termiņš sabiedrības priekšlikumu 

iesniegšanai par piesārņojošas darbības uzsākšanu vai izmaiņu- gadījumos, kad saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ir noteikta sabiedrības līdzdalība lēmuma pieņemšanā, un aicinot SIA 

“Venta FM” iesniegt Alsungas novada būvvaldē būvniecības ieceri, lai varētu tikt organizēta 

sabiedriskā apspriešana. 

2020.gada 22.aprīlī ir saņemts SIA “Venta FM” iesniegums, Nr. 21/04-1, kurā 

uzņēmums norāda, ka, lai lieki neiztērētu ievērojamus līdzekļus būvprojekta izstrādē, 

projektēšanu paredzēts uzsākt pēc B kategorijas atļaujas saņemšanas tad, kad uzņēmums būs 

drošs, ka darbības akcepts tiks saņemts. Savukārt jaunā ceha būvniecību paredzēts uzsākt tikai 



pēc būvatļaujas saņemšanas un darbību – tikai pēc nodošanas ekspluatācijā. SIA “Venta FM” 

norāda, ka būvniecības ieceres sākotnējai apspriešanai nav nekāda sakara ar B kategrijas atļaujas 

izsniegšanu, jo tiek saistītas divas pilnīgi dažādas procedūras. Būvniecības procesu regulē 

Būvniecības likums un tam pakļautie normatīvie akti, savukārt atļaujas izdošanu Likums par 

piesārņojumu un tam pakļautie normatīvie akti. Likumdošanā nav noteikts, ka B kategorijas 

atļauju uzņēmums nevar pieprasīt pēc būvieceres uzsākšanas. SIA “Venta FM” norāda, ka 

uzņēmums ir gatavs veikt sabiedrības informēšanu atbilstoši Likumam par piesārņojumu, MK 

noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un 

izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai un citu vides 

aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Uzņēmums lūdz atcelts 2020. gada 24. februārī Valsts 

vides dienestam nosūtīto Alsungas novada domes vēstuli Nr. 2.1.13/48 un tās vietā sniegt 

priekšlikumus atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, un Ministru kabineta 2010. gada 

30.novembra noteikumu Nr. 1082“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās 

darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 

28.punktu. 

Notiek deputātu diskusija. SIA “Venta FM” pārstāvis sniedz atbildes uz deputātu jautājumiem. 

D. Kalniņa izsaka priekšlikumu vēstules 3. punktu  

“Ja B kategorijas piesārņojošās darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisija izraisa traucējošu 

smaku, t.sk. iekārtu bojājumu dēļ, kas ir nepārtraukta ilgāk kā 24 stundas, SIA “Venta FM” 

noteikt pienākumu obligāti pārtraukt darbību līdz smakas izplatīšanās novēršanai.”  

izteikt šādā redakcijā: 

“Ja B kategorijas piesārņojošās darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisija izraisa traucējošu 

smaku, t.sk. iekārtu bojājumu dēļ, kas ir nepārtraukta ilgāk kā 3 stundas, SIA “Venta FM” 

noteikt pienākumu obligāti pārtraukt darbību līdz smakas izplatīšanās novēršanai.” 

 

Atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

ar vienu deputātu balsi “Atturas” Ainars Macpans, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Vēstules 3. punktu izteikt šādā redakcijā: “Ja B kategorijas piesārņojošās darbības rezultātā 

piesārņojošo vielu emisija izraisa traucējošu smaku, t.sk. iekārtu bojājumu dēļ, kas ir 

nepārtraukta ilgāk kā 3 stundas, SIA “Venta FM” noteikt pienākumu obligāti pārtraukt darbību 

līdz smakas izplatīšanās novēršanai.” 

D. Kalniņa aicina balsot par lēmumprojektu. 

Atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, 

Andris Kaminskis 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Nosūtīt Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajai pārvaldei vēstuli (pielikumā).  
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Alsungas novadā 

 

 

___.__.2020. Nr. 2.1.13/____ 

Uz  28.02.2020. Nr. Nr.14.4/LI/445 

 

Valsts vides dienesta 

Liepājas reģionālās vides pārvaldei 

liepaja@liepaja.vvd.gov.lv   

  

Par B kategorijas atļaujas izdošanas nosacījumiem 

 

Alsungas novada dome ir saņēmusi Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides 

pārvaldes 28.02.2020. vēstuli Nr. 14.4/LI/445, kurā Valsts vides dienests informē, ka 

28.02.2020. ar vēstuli Nr. 14.4/LI/444 ir pagarināts SIA “Venta FM atļaujas izdošanas termiņš 

līdz 2020. gada 5. maijam. Alsungas novada dome 30.04.2020. sēdē ir pieņēmusi lēmumu par 

jaunas vēstules nosūtīšanu un informē par pašvaldības priekšlikumiem atļaujas izsniegšanai SIA 

“Venta FM” par būtisku izmaiņu veikšanu esošā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. 

LI 11 IB 0042 zivju miltu un zivju eļļas ražotnē Alsungā, Alsungas novadā, un tās 

nosacījumiem. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30.novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, 

kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B 

kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punkta nosacījumiem, Alsungas novada dome 

aicina Valsts vides dienestu, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu SIA “Venta FM” par 

būtisku izmaiņu veikšanu esošā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI 11 IB 0042 

zivju miltu un zivju eļļas ražotnē Alsungā, Alsungas novadā, vadīties pēc Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām šādu atļauju izsniegšanas kārtībai un nosacījumiem. Atļaujas 

izsniegšanas gadījumā Alsungas novada dome aicina izvērtēt un iekļaut šādus nosacījumus: 

1. Ir jāievēro Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 724 

“Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī 

kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” nosacījumi. 

2. Valsts vides dienestam, pirms atļaujas izsniegšanas, ir jāizvērtē nepieciešamību 

SIA “Venta FM” izstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu 

saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr. 182 “Noteikumi 

par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”. 

3. Ja B kategorijas piesārņojošās darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisija izraisa 

traucējošu smaku, t.sk. iekārtu bojājumu dēļ, kas ir nepārtraukta ilgāk kā 3 stundas, 

SIA “Venta FM” noteikt pienākumu obligāti pārtraukt darbību līdz smakas 

izplatīšanās novēršanai. 
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4. Izvērtēt, vai SIA “Venta FM” limitu palielināšana dziļurbuma ūdens ieguvei un 

notekūdeņu palielināšanai neapdraudēs Alsungas novada iedzīvotāju apgādi ar 

dzeramo ūdeni. 

Vienlaikus Alsungas novada dome informē, ka, ja SIA “Venta FM” vērsīsies Alsungas 

novada domes būvvaldē ar būvniecības ieceri jauna ceha būvniecībai, tiks organizēta sabiedriskā 

apspriešana.  

Tā kā Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde ietekmes sākotnējā 

izvērtējuma Nr.LII99SI0060 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūru SIA “Venta FM” jauna ražošanas ceha būvniecībai zivju pārstrādes 

paplašināšanai (Valsts vides dienesta 20.09.2019. vēstule Nr.5.5-06/1435), jauna ceha 

būvniecības gadījumā ir jāvadās no Būvniecības likuma 14.panta (5) daļas noteikumiem, kur 

noteikts, ka, ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, 

kurš var radīt būtisku ietekmi uz vidi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), šinī 

gadījumā- jauna ražošanas ceha būvniecība zivju pārstrādes paplašināšanai, bet kuram nav 

piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvaldei ir jānodrošina būvniecības ieceres publisku 

apspriešanu un tikai pēc tam tā var pieņemt lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri.  

Publiskas apspriešanas rezultātus var izmantot, lai ietvertu būvatļaujā papildu nosacījumus, 

kas attiecas uz iepriekš minēto būves ietekmi uz vidi. Līdz ar to Alsungas novada domes 

būvvalde nedrīkst izdot būvatļauju, pārkāpjot Būvniecības likuma 14.panta (5) daļas 

noteikumus, jo tad tiktu pārkāptas sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā. 

 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja      Daiga Kalniņa 

 

Vineta Ķine 

29149444 

vinetakine@inbox.lv  

 

 

Domes priekšsēdētāja ______________________________________ D. Kalniņa 

Domes sekretāre __________________________________________ L. Migoviča 
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