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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts: info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnd.lv                                                                                                                 

  

 SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2009.gada  29.oktobrī                                                                                  10 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:  Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Ilva Cērpa 

Māris Dadzis 

Mārtiņš Libkovskis 

Andris Jaunsleinis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Nellija Sileviča 

Dainis Veidemanis 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 
                                                      

Pārvaldes vadītājs:      Gendrihs Šķesters, Usmas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. 

 

Preses pārstāvis:          Marlena Zvaigzne, SIA „Ventas Balss” korespondente 

 

Piedalās:  SIA „Ro-Ro” pārtāvis Pēteris Kolāts 

                                       

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

papildināt ar sekojošu jautājumu: 

1. Par Usmas pagasta pārvaldnieku. 

     Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnd.lv/
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Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, 

N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome 

n o l e m j: 

     Apstiprināt šādu 2009.gada 29.oktobra domes sēdes darba kārtību: 
 

1. Par novada pašvaldības iestāžu vadītāju apstiprināšanu.  

2. Lēmuma projekts „Par novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas 

izveidošanu”. 

3. Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikums. 

4. Ventspils novada domes Finanšu komitejas nolikums. 

5. Ventspils novada domes Budžeta un Finanšu komisijas nolikums. 

6. Ventspils novada pašvaldības Ētikas kodekss. 

7. Par Ventspils pilsētas izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu apmaksu. 

8. Par Ances pamatskolas sniegto pakalpojumu apmaksu. 

9. Par novada domes darba grupu locekļu izdevumu atlīdzināšanu. 

10. Par līdzdalību Latvijas –Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā. 

11. Par bibliotēku informācijas sistēmas Skolu Alise ieviešanu novada izglītības iestāžu 

bibliotēkās. 

12. Par Ventspils novada Kultūras un sporta komisijas nolikumu. 

13. Par Ingūnas Grantas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata un par Jura Krilovska 

iecelšanu Bāriņtiesas locekļa amatā. 

14. Par Ventspils novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un 

Bāriņtiesas locekļu amatalgu noteikšanu. 

15. Par līdzfinansējumu projektam „Energoefektivitātes pasākumu paaugstināšana 

pirmsskolas iestādei „Taurenītis””. 

16. Par Usmas Kristīgās skolas iesniegumu.  

17. Par Paulīnas Brūnas iesniegumu. 

18. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu (V.Uļjanovam). 

19. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu (A.Gainetdinovai). 

20. Par IK „Bella K” iesnieguma izskatīšanu. 

21. Par dalību biedrībā „Etniskās kultūras centrs „Suiti””. 

22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Seši krasti”. 

23. Ventspils novada saistošie noteikumi „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to 

piešķiršanas kārtība”. 

24. Par savstarpējo norēķinu veikšanu (Vārve). 

25. Par lietoto automašīnu norakstīšanu. 

26. Par domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.10.2009. lēmuma Nr.7, 

13.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2009.gada 

15.oktobra lēmuma Nr.4 apstiprināšanu”. 

27. Par SIA „Ro-Ro” iesnieguma izskatīšanu. 

28. Par mācības maksu D.Bottere 

29. Par piekrišanas sniegšanu iegūt īpašumā zemes gabalu „Augšakmeņdziras 82” un par 

atteikumu no pirmpirkuma tiesībām (Gapoņenko). 

30. Par nekustamā īpašuma „Teikas” zemes vienības iemērītās platības un robežu 

apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķu noteikšana. 

31. Par z/s „LĪDUMI” īpašnieces A.Zēmanes iesnieguma izskatīšanu. 

32. Par koku likvidēšanu. 

33. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu uz nēģu zvejas rīku 

limitiem un izsoles komisijas apstiprināšanu. 

34. Par zemes piešķiršanu nomā (S.Zaļkalns). 
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35. Par nekustamo īpašumu „Vīnkalni”-1. 

36. Par izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam „Rūcēni” Ugāles pagastā. 

37. Par zemes platības precizēšanu (Pope). 

38. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam. („Mednieka aka”) 

39. Par izpērkamās zemes samaksas apmēra samazinājumu. („Damakšņi”) 

40. Par izpērkamās zemes samaksas apmēra samazinājumu.(„Jaunskaldnieki”)  

41. Par izpērkamās zemes samaksas apmēra samazinājumu.(„Brēdiki”)  

42. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes vienību nodošanu bez 

atlīdzības valstij zemes reformas pabeigšanai (Iļučeka). 

43. Par vienotas adreses piešķiršanu ēkām „Krīkļu garāžas”. 

44. Par adreses piešķiršanu (transformators). 

45. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Brasliņi”. 

46. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma 

izbeigšanu (I.Grugulis). 

47. Par pašvaldībai piederošu zemes gabalu zemes nomas līguma noslēgšanu (A.Gebauers). 

48. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām (I.Skujiņa). 

49. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašuma Skolas ielā 3, Piltenē. 

50. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Bungas”). 

51. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Mežirbes”). 

52. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Meža strēlnieki”). 

53. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Kāpas”). 

54. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Ielejas”). 

55. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Vecstrazdi”). 

56. Par zemes nomas līguma pagarināšanu (I.Krieviņš). 

57. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu („Imalas”). 

58. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma 

izbeigšanu (Grietnieks). 

59. Par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

60. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Kristiņš). 

61. Par Popes pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju. 

62. Par Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 

uzsākšanu. 

63. Par Ugāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu. 

64. Par Projektu „”Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā” un 

„Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Ventavas ciemā” apstiprināšanu. 

65. Par projektu „Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un kanalizācijas notekūdeņu 

attīrīšanas sistēmas uzlabošana Piltenes pašvaldības teritorijā”. 

66. Par detālplānojuma „Mazrunči” pirmo redakciju. 

67. Par detālplānojuma „Īrisi” pirmo redakciju. 

68. Par zemes ierīcības projekta „Gulbji 2” apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

69. Par nekustamā īpašuma „Sanikas” zemes lietošanas mērķa maiņu. 

70. Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra lēmuma „Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu”  atcelšanu („Laimiņas”). 

71. Par zemes ierīcības projekta „Zaksi” un „Nagaži” apstiprināšanu. 

72. Par nekustamā īpašuma robežu pārvietošanu un zemes ierīcības projekta izstrādāšanu 

(”Mežnieki”, „Gandri”). 

73. Par zemes ierīcības projektu „Kratsnieki”. 

74. Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas nolikums. 

75. Par Usmas pagasta pārvaldnieku. 

 



 

 

4 

1.§ 
PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU APSTIPRINĀŠANU 

( ziņo: A.Mucenieks) 
 

     A.Mucenieks informē par lēmuma projektu 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

   Sakarā ar nepieciešamību sakārtot darba tiesiskās  attiecības ar novada pašvaldības 

pārraudzībā esošo un novada pašvaldības dibināto iestāžu vadītājiem, kā arī pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām“ pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, R.Krūmiņš, G.Roderte, I.Cērpa), PRET - nav, 

ATTURAS –  nav, nepiedaloties balsošanā E.Kuģeniecei un N.Silevičai, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt amatos sekojošus iestāžu vadītājus: 

1.1. Par Ventspils novada Izglītības pārvaldes vadītāju –Ainu Klimoviču; 

1.2. Par Ventspils novada Bērnu un Jaunatnes sporta skolas direktori-Jolantu 

Ziemeli; 

1.3. Par Ventspils novada Skolēnu nama direktori- Tamāru Kuciņu; 

1.4. Par Ventspils novada Ugāles vidusskolas direktori-Lāsmu Milleri; 

1.5. Par Ventspils novada Piltenes vidusskolas direktori- Baibu Šulcu; 

1.6. Par Ventspils novada Ances pamatskolas direktori- Elitu Kuģenieci; 

1.7. Par Ventspils novada Popes pamatskolas direktori- Lidiju Vašuku; 

1.8. Par Ventspils novada Puzes pamatskolas direktori-Nelliju Sileviču; 

1.9. Par Ventspils novada Tārgales pamatskolas direktori-Veltu Ģibieti; 

1.10. Par Ventspils novada Užavas pamatskolas direktori-Guntru Magonīti; 

1.11. Par Ventspils novada Zūru pamatskolas direktori-Viktoriju Rebuku; 

1.12. Par Ventspils novada Zlēku pamatskolas direktori-Astrīdu Valovu; 

1.13. Par Ventspils novada Jūrkalnes pamatskolas direktori- Lailu Kraftu; 

1.14. Par Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktori-Rasmu  

Petmani; 

1.15. Par Piltenes Mūzikas skolas direktori-Antru Šķēli; 

1.16. Par Ugāles pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis“ vadītāju- Regīnu 

Artmani-Hartmani; 

1.17. Par Piltenes  pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis“ vadītāju-Initu Griķi; 

1.18. Par Ances pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte“ vadītāju-Unu Teibi; 

1.19. Par Popes  pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte“ vadītāju-Inu Teibi; 

1.20. Par Vārves  pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks“ vadītāju- Lienu Rancāni; 

1.21. Par Stiklu speciālās internātpamatskolas direktori- Lienīti Alsbergu; 

1.22. Par bērnu nama „Stikli“ direktoru-Gunti Lučinu; 

1.23. Par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centra „Ugāle““ valdes 

priekšsēdētāju-Lindu Brūveri; 

1.24. Par PSIA „Ugāles nami“ valdes priekšsēdētāju –Gitu Aunu. 
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2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumus ar lēmuma 

1.punktā minētajiem novada domes apstiprinātajiem iestāžu vadītājiem, ievērojot 

Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Ventspils novada 

pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu“ (protokols Nr.8, 1.§). 

 

2. § 
PAR NOVADA DOMES ADMINISTRATĪVO AKTU 

STRĪDU KOMISIJAS IZVEIDOŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 
 

    A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

   Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

   Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Pamatojoties uz 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Ventspils novada 

pašvaldības nolikums“ 1.15.punkta 1.15.17.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, D.Veidemanis, N.Sileviča, I.Cērpa, 

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

 

1. Izveidot Administratīvo aktu strīdu komisiju sekojošā sastāvā: 

1.1. Aivars Mucenieks-novada domes priekšēdētājs; 

1.2. Dainis Valdmanis-novada pašvaldības izpilddirektors; 

1.3. Evija Ozoliņa- novada domes centrālās administrācijas Kancelejas vadītāja; 

1.4. Gunita Treigūte-novada domes centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

juriskonsults; 

1.5. Māris Dadzis-novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks; 

1.6. Ilona Stradiņa-novada domes centrālās administrācijas Kancelejas vecākā 

speciāliste; 

1.7. Andris Jaunsleinis-novada domes deputāts, LPS priekšsēdis. 

 

2. Par Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdētāju apstiprināt novada domes 

priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku. 

 

3. Par Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdētāja vietnieku apstiprināt novada 

domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Māri Dadzi. 

4. Par Administratīvo aktu strīdu komisijas sekretāru apstiprināt novada domes 

centrālās adminsitrācijas  Juridiskās nodaļas juriskonsultu Gunitu Treigūti. 

 

5. Administratīvo aktu strīdu komisijas darbu organizēt saskaņā ar novada domes 

apstiprinātu Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumu. 

 

3. § 
PAR VENTSPILS NOVADA ADMINISTRATĪVO AKTU  

STRĪDU KOMISIJAS NOLIKUMU 

(ziņo:A.Mucenieks, debatēs: R.Krūmiņš, A.Jaunsleinis) 

 

  A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 
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   Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

   Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Administratīvā 

procesa likumu un ņemot vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas (17.09.2009.) 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, 

G.Roderte, R.Krūmiņš, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss 

(N.Sileviča), Ventspils novada dome n o l e m j: 

  

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma projektu „Ventspils novada 

domes administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums” (Pielikumā uz četrām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada domes administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums” 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

4. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES FINANŠU KOMITEJAS NOLIKUMU 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: R.Krūmiņš, A.Jaunsleinis) 
 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

R.Krūmiņš: nolikumā būtu norādāms, kas var būt Finanšu komitejas locekļi. 

A.Mucenieks: ierosina papildināt nolikumu ar norādi, ka Finanšu komiteju veido domes 

deputāti. 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” V nodaļu, Ventspils novada domes 2009.gada 

30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 ”Ventspils novada pašvaldības nolikums” 3.3.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma projektu „Ventspils novada 

domes Finanšu komitejas nolikums” (Pielikumā uz četrām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada domes Finanšu komitejas nolikums” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

5. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES BUDŽETA UN  

FINANŠU KOMISIJAS  NOLIKUMU 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:R.Krūmiņš, A.Jaunsleinis) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Ventspils novada domes 2009.gada 

30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 ”Ventspils novada pašvaldības nolikums” 1.15.un 

1.16.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma projektu „Ventspils novada 

domes Budžeta un finanšu komisijas nolikums” (Pielikumā uz trijām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada domes Budžeta un finanšu komisijas nolikums” stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

6. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒTIKAS KODEKSU 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: N.Sileviča, D.Veidemanis) 
 

A.Mucenieks informē par novada pašvaldības Ētikas kodeksa projektu. 

N.Sileviča: Ētikas kodekss sagatavots ļoti vispārīgs un neprecīzs. 2. un 3.sadaļa dublējas. 

Kodekss precizējams. Nav jāsteidz ar tā pieņemšanu. Jāsāk ar ētikas komisijas izveidi. 

D.Veidemanis: Pievienojos. Kodekss ir precizējams un pārstrādājams. 

A.Mucenieks: ierosina Ētikas kodeksu atkārtoti izskatīt komitejās un izskatīšanu šodien 

atlikt. 

 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par Ētikas kodeksa projekta izskatīšanas 

atlikšanu.  

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, D.Veidemanis, G.Mačtams, A.Mucenieks, M.Libkovskis, 

N.Sileviča, G.Roderte, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

Atlikt Noteikumu projekta „Ventspils novada pašvaldības Ētikas kodekss”  skatīšanu. 

7. § 
PAR VENTSPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

 SNIEGTO PAKALPOJUMU APMAKSU  

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Čaklis, E.Kuģeniece, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, G.Bože)  

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

  Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Tā kā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji izmanto citas 

pašvaldības izglītības sniegtos pakalpojumus, ir jānoslēdz līgumus ar attiecīgajām 

pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apmaksu, tad pamatojoties uz 

likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldību finanšu 
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izlīdzināšanu” 16.pantu un Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķinu par izglītības iestāžu vai sociālās 

aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,  kā arī pamatojoties uz novada domes Finanšu 

komitejas 16.10.2009.sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  3 balsis 

(A.Čaklis, R.Krūmiņš, G.Mačtams), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Uzdot līdz 2009.gada 15.novembrim zemāk minētās pagastu pārvaldēm samaksāt 

Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei samaksāt neizpildītās saistības šādā 

apmērā: 

1.1. Piltenes pilsētas pārvalde- Ls 3882,00; 

1.2. Vārves pagasta pārvalde- Ls 10 474,00; 

1.3. Ugāles pagasta pārvalde- Ls 4321,00; 

1.4. Ziru pagasta pārvalde-Ls Ls 800,00; 

1.5. Užavas pagasta pārvalde-Ls 467,00. 

 

2. Informēt, ka saistību neizpildes gadījumā šā lēmuma 1.punktā norādītās naudas 

summas tiks ieturētas no novada pagastu/pilsētas pārvaldēs iemaksātā iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa līdz 2009.gada 1.decembrim. 

 

8. § 
PAR ANCES PAMATSKOLAS SNIEGTO PAKALPOJUMU APMAKSU  

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: G.Ansone) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

G.Ansone informē, ka saņemta informācija par lēmuma projektā minētās naudas summas 

nomaksu Ances pagastam. 

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Tā kā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji izmanto citas 

pašvaldības izglītības sniegtos pakalpojumus, ir jānoslēdz līgumus ar attiecīgajām 

pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apmaksu, tad pamatojoties uz 

likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanu” 16.pantu un Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķinu par izglītības iestāžu vai sociālās 

aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(V.Ameļins, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

PRET - nav, ATTURAS –  1 balss (G.Ansone), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Uzdot līdz 2009.gada 15.novembrim Ugāles pagasta pārvaldei samaksāt Ances 

pagasta pārvaldei neizpildītās saistības Ls 253,68 (divi simti piecdesmit trīs lati 68 

santīmi) apmērā. 

 

2. Noteikt, ka saistību neizpildes gadījumā šā lēmuma 1.punktā norādīto naudas summu 

ieturēs no Ugāles pagasta pārvaldes  iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas līdz 

2009.gada 1.decembrim. 
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9. § 
PAR NOVADA DOMES DARBA GRUPU LOCEKĻU  

 IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 61.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, G.Roderte, N.Sileviča, I.Cērpa, 

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

1. Noteikt atlīdzību par ceļa izdevumiem novada domes izveidoto darba grupu dalībai 

darba grupu sēdēs sekojoši: 

1.1. LVL 3,00 dienā- Tārgales, Vārves, Popes, Užavas pagastu, Piltenes pilsētas 

iedzīvotājiem; 

1.2.  LVL 4,00 dienā- Ances, Jūrkalnes, Puze, Usmas, Ugāles, Zlēku, Ziru 

pagastu iedzīvotājiem. 

 

2. Uzdot novada domes izveidoto darba grupu sekretāriem līdz katra mēneša priekšpēdējai 

darba dienai novada pašvaldības Kancelejā iesniegt informāciju par darba grupu locekļu 

faktiski nostrādātajām stundām. 

 

3. Kancelejai (I.Stradiņai) veikt darba grupas locekļu darba laika uzskaiti un aizpildīt darba 

laika tabeli. 

 

4. Aprēķinus ceļa izdevumu atlīdzināšanai veikt saskaņā ar darba laika uzskaites tabeli, 

summējot tajā norādīto darba dienu skaitu. 

 

5. Noteikt, ka ceļa izdevumu atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta tikai tiem novada 

domes darba grupu locekļiem, kuriem nav darba tiesiskās attiecības ar novada 

pašvaldības centrālo administrāciju vai citām iestādēm. 

 

10. § 
PAR LĪDZDALĪBU LATVIJAS-ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS  

PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: R.Krūmiņš, A.Jaunsleinis, D.Veidemanis) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Sakarā ar Latvijas –Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā individuālā projekta 

”Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu, un ar to saistītos 

atbalsta pasākumus” uzsākšanu, kurā Ventspils novada pašvaldībai paredzēti divi skolēnu 

pārvadāšanas autobusi, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, 
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G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Paredzēt novada pašvaldības 2010.gada budžetā Ls 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši 

latu) projekta līdzfinansējumam; 

 

2. Apliecināt dalību projektā; 

 

3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas sagatavot un nosūtīt apliecinājumu un novada 

domes lēmuma kopiju Valsts reģionālās attīstības aģentūrai. 

 

11. § 
PAR BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS SKOLU ALISE IEVIEŠANU NOVADA 

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BIBLIOTĒKĀS 

(ziņo:G.Ansone, debatēs: I.Cērpa, G.Roderte, A.Mucenieks, , D.Veidemanis, A.Jaunsleinis, 

N.Sileviča, E.Kuģeniece, A.Čaklis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei.   

G.Ansone informē par lēmuma projektu. Papildus paskaidrojot, ka ar 2011.gadu maksa par 

minēto pakalpojumu būs Ls 256,00. 

G.Mačtams: šim procesam jābūt brīvprātīgam, un katrai bibliotēkai jāizlemj pašai, vai 

sistēmā piedalīties vai nē. 

I.Cērpa: informē, ka Ugāles skola ir par, kas palīdzētu sakārtot bibliotēkas darbu, bet faktiski 

no pašas sistēmas nebūs nekāda labuma. Bez atlīdzības šo darbu neviens neveiks. 

A.Mucenieks: bez tam, šobrīd nezinām, kādas nākotnē būs slodzes, kā arī, cik šādu 

bibliotēku būs vispār, un cik varēsim samaksāt. Ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (A.Čaklis), 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

Atlikt jautājuma par bibliotēku informācijas sistēmas SKOLU ALISE ieviešanu Ventspils 

novada izglītības iestāžu bibliotēkās izskatīšanu. 

 

12. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES KULTŪRAS UN  

SPORTA KOMISIJAS NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone, debatēs: R.Krūmiņš) 
 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

 

G.Ansone informē par nolikuma projektu. 

R.Krūmiņš: nav saprotams, cik saistoši ir komisijas pieņemtie lēmumi. 

 

G.Ansone informē, ka pieņemtajiem lēmumiem būs rekomendējošs raksturs. 
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A.Mucenieks: ierosina papildināt nolikuma punku ar norādi, ka komisijas lēmumiem ir 

rekomendējošs raksturs, kā arī, ka protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi. 

 

 Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 

  Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu, Ventspils novada domes 

2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 ,,Ventspils novada pašvaldības nolikums” 

1.15.3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 

N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt iesniegto Nolikuma projektu „Ventspils novada domes Kultūras un 

sporta komisijas nolikums” (Pielikumā uz trijām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada domes Kultūras un sporta komisijas nolikums” stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

13. § 
PAR INGŪNAS GRANTAS ATBRĪVOŠANU NO BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA 

AMATA UN PAR JURA KRILOVSKA IECELŠANU  

BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA AMATĀ 

(ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

  

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

  Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

      Ventspils novada dome 28.09.2009. (reģ.Nr.1006) ir saņēmusi Ingūnas Grantas 

(personas kods ***) iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Ventspils novada bāriņtiesas 

locekļa pienākumu pildīšanas Piltenes pilsētas pārvaldē. 

Ventspils novada dome ir saņēmusi Jura Krilovska, personas kods *** pieteikumu 

uz Ventspils novada bāriņtiesas locekļa amatu.  

Ventspils novada dome izskatot iesniegumu, konstatē, ka I.Granta ievēlēta par 

Ventspils novada bāriņtiesas locekli Piltenes pilsētā un Piltenes pagastā ar Ventspils novada 

domes 2009.gada 27.auguta sēdes lēmumu (protokols Nr.6.,13.§). 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, 

Bāriņtiesas likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu un 9.panta pirmo daļu, 2006.gada 

19.decembra MK noteikumiem Nr.1037 5.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2009.gada 15.oktobra sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 
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1. Atbrīvot Ingūnu Granti (personas kods ***) no Ventspils novada Piltenes pilsētas un 

Piltenes pagasta bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas Ventspils novadā ar 

2009.gada 2.novembri. 

 

2. Apstiprināt par Ventspils novada Piltenes pilsētas un Piltenes pagasta bāriņtiesas 

locekli Juri Krilovski (personas kods ***) ar 2009.gada 2.novembri. 

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai- Lukašovai) šā lēmuma 

izrakstus nosūtīt lēmuma 1. un 2.punktā minētajām personām un Piltenes pagasta 

pārvaldei. 

 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu 

adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu 

namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400 viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

14. § 
PAR VENTSPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA, BĀRIŅTIESAS 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN BĀRIŅTIESAS LOCEKĻU AMATALGU 

NOTEIKŠANU 

(ziņo: G.Ansone, debatēs: .Roderte, D.Valdmanis, R.Krūmiņš) 

 

   A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu; Bāriņtiesu likuma 

3.panta pirmo daļu, otro daļu un 91.panta pirmo daļu, otro daļu; Ventspils novada domes 

2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 ”Ventspils novada pašvaldības nolikums” 

9.10.punktu;  Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.2 

”Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 6.2.punktu, 

6.5.punktu, kā arī ņemo vērā darba apjomu, atbilstoši  iedzīvotāju skaitam attiecīgajās 

pagasta/pilsētas pārvaldes teritorijās, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

1. Ventspils novada bāriņtiesas locekļiem noteikt sekojošas mēneša amatalgas: 

 

1.1. Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Sandrai Jurcikai noteikt pilnu darba 

laiku un amatalgu LVL 550,00 par pilnu darba laiku; 

1.2. Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniecei Ingrīdai Jansonei noteikt 

pilnu darba laiku un amatalgu LVL 480,00 par pilnu darba laiku; 

1.3. Noteikt Ventspils novada bāriņtiesas locekļiem amatalgu LVL 400,00, par pilnu 

darba laiku: 

1.3.1. loceklei Andrai Auzai - 0,25 likmes; 

1.3.2. loceklei Ingrīdai Girvaitei -1,0 likme; 

1.3.3. loceklei Unai Teibei – 0,5 likmes; 

1.3.4. loceklei Laimai Erlihai-Štrankai -0,25 likmes; 
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1.3.5. loceklei Kitijai Goldmanei – 1,0 likme; 

1.3.6. loceklei Airisai Lindenblatei – 0,25 likmes; 

1.3.7. loceklim Jurim Krilovskim - 1,0 likme; 

1.3.8. loceklei Rudītei Rudbahai – 0,25 likmes. 

 

2. Noteikt, ka līdz 2009.gada 1.decembrim algas lēmuma 1.punktā minētajām 

personām tiek izmaksātas no novada pašvadības pagastu/pilsētas pārvaldēm 

iedalītajiem līdzekļiem. 

 

3. Noteikt, ka sākot ar 2009.gada 1.decembri algas lēmuma 1.punktā minētajām 

personām izmaksā no novada pašvaldības budžeta saskaņā ar lēmuma 1.punktā 

noteiktajām amatalgām. 

 

4. Noteikt, ka novada bāriņtiesas locekļu darba laika uzskaites tabeli novada domē 

iesniedz bāriņtiesas priekšsēdētājs. 

 

5. Uzdot novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai- Lukašova) šā lēmuma izrakstus 

nosūtīt lēmumā minētajām personām un Ventspils novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

6. Lēmums stājas spēkā 2009.gada 1.decembri. 
 

15. § 
PAR LĪDZFINANSĒJUMU PROJEKTAM „ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU 

PAAUGSTINĀŠANA PIRMSSKOLAS IESTĀDEI „TAURENĪTIS”” 

(ziņo:A.Mucenieks, debatēs: A.Jaunsleinis, N.Sileviča, G.Mačtams) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

     Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā apstākli, ka Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvalde ir sagatavojusi 

projekta iesniegumu „Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādē 

„Taurenītis”, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un novada domes 

Finanšu komitejas 2009.gada 15.septembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

Atbalstīt projektu „Energoefektivitātes pasākumu paaugstināšana pirmsskolas iestādei 

„Taurenītis””, piešķirot projekta realizācijai pašvaldības līdzfinansējumu Ls 17 032,15 

(septiņpadsmit tūkstoši trīsdesmit divi lati un 15 santīmi) apmērā no 2010.gada Ventspils 

novada pašvaldības budžeta. 

 

16. § 
PAR USMAS KRISTĪGĀS SKOLAS IESNIEGUMU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

     Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 
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     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā 1997.gada 25.martā starp Ventspils rajona Usmas pagasta padomi un SIA 

bezpeļņas organizāciju „Usmas kristīgā tautas skola”, „Vecā skola”, Usmas pagasts, 

Ventspils novads, LV-3619, noslēgtā nomas līguma 3.1.punktā noteikto nomas maksu Ls 

10,00 apmērā mēnesī par nekustamā īpašuma -ēku un zemi Ventspils rajonā Usmas pagastā 

„Vecā skola” nomu, un minētā līguma 3.5.1.punktā noteikto nomas maksas palielināšanas 

kārtību, ka ikreizējais nomas maksas paaugstinājums nedrīkst pārsniegt 50% no iepriekšējās 

nomas maksas, kā arī pamatojoties uz novada domes Finanšu komitejas 2009.gada 

15.septembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, 

A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Atcelt Ventspils rajona Usmas pagasta padomes 2009.gada 26.februāra lēmumu Nr.3 

(5.§ 2.p.). 

 

2. Noteikt SIA bezpeļņas organizācijai „Usmas kristīgā tautas skola” nomas maksu par 

nekustamā īpašuma –ēkas un zemes Ventspils novadā Usmas pagastā „Vecā skola” 

nomu Ls 15,00 (piecpadsmit lati) apmērā mēnesī sākot ar 2009.gada 9.novembri. 

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Biedrībai „Usmas Kristīgā tautas skola” ierakstītā sūtījumā uz viņu norādīto 

juridisko adresi.  

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu 

adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas  Liepājas 

tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400 viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā 

stāšanas dienas. 

 

17. § 
PAR PAULĪNAS BRŪNAS IESNIEGUMU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Tārgales pagasta pārvalde 10.09.2009. (reģ.Nr.259) un Ventspils novada dome 

17.09.2009. (reģ.Nr.931) ir saņēmusi Paulīnas Brūnas (personas kods ***), adrese:***, 

iesniegumu ar lūgumu veikt nepieciešamās darbības, lai iesniedzēja varētu reģistrēt sev 

piederošo būvju īpašumu zemesgrāmatā, kas atrodas uz pašvaldības valdījumā esošā 

zemesgabala „Kalnšmitiņi”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā ar kadastra numurs ***.  

Iesniegumam klāt pievienoti sekojoši dokumenti: 

1. Tārgales pagasta padomes 29.04.2009. sēdes lēmuma protokola Nr.5( 3.§) 8.punkts 

„Par zemes gabala nodalīšanu „Kalnšmitiņi” mājas uzturēšanai, zemesgabala 

nodošanu valstij zemes reformas pabeigšanai” kopija; 

2. 2009.gada 11.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7-10/66 kopija; 

3. Tārgales pagasta pārvaldes atzinums. 
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Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem un Tārgales pagasta pārvaldes 

iesniegto atzinumu, konstatē, ka P.Brūna pamatojoties uz 16.02.2009. mantojamo apliecību 

manto zemesgrāmatā neierakstītu ēku (būvju) īpašumu, kas atrodas uz zemes gabala ar 

kadastra numurs *** ar aptuvenu kopplatību 2,1 ha. Ar Tārgales pagasta padomes 

29.04.2009. sēdes lēmuma protokola Nr.5(3.§) 8.punktu „Par zemes gabala nodalīšanu 

„Kalnšmitiņi” mājas uzturēšanai, zemesgabala nodošanu valstij zemes reformas 

pabeigšanai” tika pieņemts lēmums atdalīt no zemes vienības ar kadastra numurs ***, ar 

aptuvenu kopplatību 2,1 ha, zemes gabals ar platību līdz 0,5 ha māju „Kalnšmiltiņi” un tai 

piekrītošu palīgēku uzturēšanai, paturot atdalītajam zemesgabalam un uz tā esošajām ēkām 

vienotu adresi: „Kalnšmitiņi”, Elkšķene, Tārgales pagasts, Ventspils novads, nosakot zemes 

lietošanas mērķi: 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 2009.gada 11.jūnija Tārgales 

pagasta padome ar P.Brūnu noslēdza Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.7-10/66 par 

zemesgabala „Kalnšmiltiņi” ar platību līdz 0,5 ha uz tās esošo ēku uzturēšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu; Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 

noteikumu 13.punktu; Civillikuma 1867.panta – 1880.pantam, 2291.pantu; Ministru 

Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu” 4.punktu, 30.07.2009. Ventspils novada Tārgales pagasta pārvaldes nolikuma 

5.2.11.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 

N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam M.Laksbergam Ventspils novada 

pašvaldības vārdā pārjaunot Tārgales pagasta padomes un Paulīnas Brūnas (personas 

kods ***) 2009.gada 11.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7-10/66, par 

iznomātāju norādot Ventspils novada pašvaldību, nemainot pārējos līguma 

nosacījumus. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

18. § 
PAR DZĪVESVIETAS DEKLARĀCIJAS ANULĒŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

     Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 

 

2009.gada 6.oktobrī (reģ.Nr.1168) Ventspils novada dome no Vārves pagasta 

pārvaldes ir saņēmusi 2009.gada 28.augustā (reģ.Nr.109) nekustamā īpašuma, adrese: 

„Avotiņi 2“, Vārves pagasts, Ventspils novads, īpašnieka Jura Čakstes iesniegumu  

pievienotos dokumentus ar lūgumu anulēt Vladimira Uļjanova (personas kods ***) 

deklarēto dzīvesvietu  ***, pamatojoties uz to, ka minētā persona šajā adresē vairs nedzīvo 

vairāk kā trīs gadus. 

Vārves pagasta padome, vadoties no Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās 

daļas, 2009.gada 28.augustā izsūtīja V.Uļjanovam ierakstītu vēstuli (Nr.73), ar kuru 

uzaicināja augstāk minēto personu ierasties Vārves pagasta pārvaldē, un izteikt savu 

viedokli pašvaldībā ierosinātās administratīvās lietas sakarā. Viedokļa noskaidrošana bija 

nepieciešama, jo pašvaldības pieņemtais lēmums varētu būt nelabvēlīgs adresātam. Vārves 
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pagasta pārvaldes iesniegumam klāt pievienotajos dokumentos ir apliecinājums tam, ka šī 

persona deklarētajā adresē nav bijusi sasniedzama. 

Pārbaudot iesniegtos dokumentus, novada dome konstatē, ka ar iesniegtajiem 

dokumentiem ir pierādīts, ka Vladimiram Uļjanovam (personas kods ***)  ir zudis 

dzīvesvietas deklarēšanās pamats Jura Čakstes  nekustamajā īpašumā „Avotiņi 2“, Vārves 

pagastā, Ventspils novadā, LV-3623. 

Tāpēc ir konstatējami Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.72 

„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“ 2.punktā minētie 

priekšnoteikumi. Ventspils novada dome, kas ir Ugāles pagasta padomes saistību pārņēmēja, 

ir izpildījusi Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.72 „Kārtība, kāda 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“ 3.punktā minēto pienākumu. 

 Pamatojoties uz augstāk minēto un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta, 

7.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 12.panta otro daļu, 12.panta sesto daļu; 

Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu“ 2. un 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo 

daļu; 67.panta pirmo daļu, otro daļu, trešo daļu un ceturto daļu; 76.pantu; 79.pantu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Vladimiram Uļjanovam (personas kods ***) - 

„Avotiņi 2“, Vārves pagastā, Ventspils novadā, LV-3623. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

19. § 
PAR DZĪVESVIETAS DEKLARĀCIJAS ANULĒŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

     Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 

 

2009.gada 6.oktobrī (reģ.Nr.1167) Ventspils novada dome no Vārves pagasta 

pārvaldes ir saņēmusi 2009.gada 29.jūnijā (reģ.Nr.85) nekustamā īpašuma, adrese: „Centrs 

5“-1, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623, īpašnieces Valentīnas Jacukevičas 

iesniegumu  un pievienotos dokumentus ar lūgumu anulēt Andželas Gainetdinovas 

(personas kods ***) deklarēto dzīvesvietu ***, pamatojoties uz to, ka minētā persona šajā 

adresē nedzīvo no deklarēšanas datuma 05.02.2008. 

Vārves pagasta padome, vadoties no Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās 

daļas, 2009.gada 9.jūlijā un 2009.gada 24.augustā izsūtīja A. Gainetdinovai ierakstītu 

vēstuli, ar kuru uzaicināja augstāk minēto personu ierasties Vārves pagasta pārvaldē un 

izteikt savu viedokli pašvaldībā ierosinātās administratīvās lietas sakarā. Viedokļa 

noskaidrošana bija nepieciešama, jo pašvaldības pieņemtais lēmums varētu būt nelabvēlīgs 

adresātam. Vārves pagasta pārvaldes iesniegumam klāt pievienotajos dokumentos ir 

apliecinājums tam, ka šī persona deklarētajā adresē nav bijusi sasniedzama. 
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Pārbaudot iesniegtos dokumentus novada dome konstatē, ka ar lietas materiāliem 

pierādīts, ka Andželai Gainetdinovai (personas kods ***) ir zudis deklarēšanās pamats 

„Centrs 5“-1, Vārves pagastā, Ventspils novadā, LV-3623. 

Tāpēc ir konstatējami Ministru Kabineta 203.gada 11.februāra  noteikumos Nr.72 

„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“ 2.punktā minētie 

priekšnoteikumi. Ventspils novada dome, kura ir Vārves pagasta padomes saistību 

pārņēmēja, ir izpildījusi Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra  noteikumos Nr.72 

„Kārtība, kāda anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“ 3.punktā minēto pienākumu. 

 Pamatojoties uz augstāk minēto un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu, 

7.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 12.panta otro daļu; Ministru Kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu“ 2. un 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 67.panta 

pirmo daļu, otro daļu, trešo daļu un ceturto daļu, 76.pantu, 79.pantu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis,  I.Cērpa, 

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

 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Andželai Gainetdinovai (personas kods ***) - 

„Centrs 5“-1, Vārves pagastā, Ventspils novadā, LV-3623. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

20. § 
PAR IK „BELLA K” IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks; debatēs: M.Dadzis) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

     Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Tārgales pagasta pārvalde 10.09.2009. (reģ.Nr.359) un Ventspils novada dome 

17.09.2009. (reģ.Nr.932) ir saņēmusi IK „Bella K”, reģ.Nr. 41202005112, juridiskā adrese: 

„Tauriņi”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, direktora Aināra Krūmiņa 

iesniegumu ar lūgumu par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai ar zivju produkciju uz 

pašvaldības valdījumā esošās zemes „Dzintarkalni” (pie pārvaldes ēkas), Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā, katru pirmdienu no plkst.13.15-14.30.  

Iesniegumam klāt pievienoti sekojoši dokumenti: 

4. LR PVD 10.05.2007. izsniegtā Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība AA 

042983 kopija – par izbraukuma tirdzniecību; 

5. LR PVD 25.11.2008. izsniegtā Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība AA 

051658 kopija – par zvejas produktu apstrādi mājas apstākļos; 

6. LR VID ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecības AA 0119428 kopija; 

7. IK „Bella K” komersanta reģistrācijas apliecības C 045962 kopija; 

8. Tārgales pagasta pārvaldes atzinums. 

Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem un Tārgales pagasta pārvaldes 

iesniegto atzinumu, konstatē, ka paredzamā tirdzniecības vieta ir atzīstama par publisku 

tirdzniecības vietu Tārgales pagasta padomes 26.05.2006. saistošos noteikumos Nr.7 „Par 

tirdzniecību publiskās vietās Tārgales pagastā” 1.1.punkta izpratnē un saskaņā ar likumu 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 11.punktu ir izskatāms Ventspils 

novada domes sēdē. Tārgales pagasta padomes 26.05.2006. saistošo noteikumu Nr.7 „Par 
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tirdzniecību publiskās vietās Tārgales pagastā” 2.5. un 2.6.punkts nosaka, ka tirdzniecības 

atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu, samaksājot 

pašvaldības nodevu. Tārgales pagasta padomes 25.04.2007. saistošo noteikumu Nr.7 „Par 

pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā Tārgales pagastā” 2.2.3.punkts nosaka, 

ka pašvaldības nodeva Ls 5,00 dienā par katru tirdzniecības reizi. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, 11.punktu un saskaņā ar 

06.10.1998. Ministru Kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.388 „Noteikumi par 

tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, Tārgales 

pagasta padomes 26.05.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par tirdzniecību publiskās 

vietās Tārgales pagastā”, Tārgales pagasta padomes 25.04.2007. saistošajiem noteikumiem 

Nr.7 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā Tārgales pagastā”, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis, A.Mucenieks, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Izsniegt IK „Bella K”, reģ.Nr. 41202005112, juridiskā adrese: „Tauriņi”, Tārgales 

pagasts, Ventspils novads, LV-3621, atļauju tirdzniecībai ar zivju produkciju uz 

pašvaldības valdījumā esoša zemes „Dzintarkalni” (pie pārvaldes ēkas), Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, katru pirmdienu no plkst.13.15-14.30. Atļauja izsniegta 

no 2009.gada 1.novembra līdz 2010.gada 31.oktobrim. 

 

2. Šā lēmuma 1.punktā minētā tirdzniecība ir pieļaujama, ja IK „Bella K” ir 

samaksājusi pašvaldības nodevu par katru tirdzniecības reizi. 

 

3. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldes nodokļu administratoram G.Landmanim izsniegt 

IK „Bella K” atļauju tirdzniecības veikšanai uz pašvaldības valdījumā esoša zemes 

„Dzintarkalni” (pie pārvaldes ēkas), Tārgales pagastā, Ventspils novadā, LV-3621. 

 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots IK „Bella K”, reģ.Nr. 

41202005112, juridiskā adrese: „Tauriņi”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-

3621, direktoram Aināram Krūmiņam, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā. Lēmums adresēts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās 

rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, 

skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu IK „Bella K”, reģ.Nr. 41202005112, juridiskā adrese: „Tauriņi”, Tārgales 

pagasts, Ventspils novads, LV-3621, direktoram Aināram Krūmiņam ierakstītā 

sūtījumā. Vienu sēdes protokola izrakstu nosūtīt Tārgales pagasta pārvaldei. 

 

21. § 
PAR DALĪBU BIEDRĪBĀ ETNISKĀS KULTŪRAS CENTRS „SUITI“ 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

     Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 
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Ventspils novada dome ir saņēmusi biedrības Etniskās kultūras centra „Suiti“ valdes 

priekšsēdētāja Grigorija Rozentāla vēstuli Nr.1-09/2 no 07.09.2009., kurā tiek lūgts izteikt 

viedokli par turpmāko līdzdalību šīs biedrības darbības mērķu sasniegšanā un finansēšanā, 

kā arī pilnvarot Ventspils novada domes pārstāvi pārstāvēt novadu nākamājā biedrības 

biedru pilnsapulcē. 

No lietā esošiem materiāliem, novada dome konstatē, ka līdz 2009.gada 1.jūlijam 

Jūrkalnes pagasta padome bija biedrības Etniskās kultūras centra „Suiti“ juridiskais biedrs 

un saskaņā ar biedrības pilnsapulces 08.02.2008. lēmumu Nr.10 biedru nauda pašvaldībām 

ir Ls 100,00 gadā. Biedrības darbības mērķis ir sekmēt suitu novada kā etniskās kopienas 

apzināšanu un suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 12.pantu un ņemot vērā Ventspils novada 

domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2009.gada 17.septembra sēdes 

lēmumu (protokolsNr.5, 4.§), Finanšu komitejas 2009.gada 16.oktobra sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, M.Libkovskis, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Aizstāt Jūrkalnes pagasta padomi ar Ventspils novada pašvaldību Etniskās kultūras 

centra „Suiti“ biedrībā, Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, par 

gada dalības maksu Ls 100 apmērā. 

 

2. Pilnvarot pārstāvēt Ventspils novada pašvaldību Etniskās kultūras centra „Suiti“ 

biedrībā Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku investīciju un 

attīstības jautājumos Māri Dadzi. 

 

3. Mainoties dalības maksas apmēram novada dome lems par turpmāko dalību biedrībā. 

 

4. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus Etniskās kultūras 

centra „Suiti“ biedrībai , Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 

 

22. § 
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI „SEŠI KRASTI” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

 A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 
 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ņemot vērā apstākli, ka biedrības „Seši krasti”, reģ.nr.40008126259, „Dimanti”, 

Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626, mērķis ir veicināt attīstību novada domes 

pilsētā un pagastos, ceļot iedzīvotāju labklājību, piesaistot finansējumu Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstības ietvaros, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 12.pantu un novada domes Finanšu komitejas 2009.gada 15.septembra 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, 

N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Atbalstīt projektu „Vietējās attīstības stratēģijas mērķu īstenošana Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstības ietvaros”.  

2. Paredzēt novada pašvaldības 2010.gada budžetā Ls 9900 (deviņi tūkstoši deviņi 

simti latu) biedrībai „Seši krasti” iesāktā projekta realizācijai. 

 

23. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „SOCIĀLĀS 

PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA“ 

(ziņo:G.Ansone, debatēs: A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, D.Veidemanis, M.Libkovskis, A.Mucenieks, 

A.Čaklis) 

 

  A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone iepazīstina deputātus ar saistošo noteikumu projektu. 

D.Veidemanis: nevaru piekrist šai noteikumu redakcijai, jo nav minēti papildus pabalsti, kā 

vecu cilvēku sveikšana, vai Ziemmassvētku paciņas bērniem. Bez tam iebildumi 

brīvpusdienu jautājumā- Zlēku pagastā tās jāmaksā ļoti daudziem. 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 
 

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, 

I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET – 1 balss (D.Veidemanis), ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo Noteikumu  projektu „Ventspils novada pašvaldības 

saistošie noteikumi „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība” 

(Pielikumā uz astoņām lapām). 

2. Sagatavot minētos saistošos Noteikumus parakstīšanai. 

3. Saistošie Noteikumi „Ventspils novada pašvaldības saistošie noteikumi „Sociālās 

palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība” stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to parakstīšanas. 

24. § 
PAR SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANU  

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

 A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
      

      Saskaņā ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes vēstuli Nr.19-03/31 

(23.09.2009) Valsts kase ir ieturējusi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dotācijas parāda 

summu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  un sociālo aprūpi 2009.gadā Ls 

16270.17 un pārskaitījusi Ventspils pilsētas domei. Ventspils novada dome no Vārves 
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pagasta pārvaldes paredzētā iedzīvotāju ienākuma nodokli ir ieturējusi Ls 9768.77, un 

pamatojoties uz novada domes Budžeta un finanšu komitejas 08.10.2009. lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

M.Libkovskis, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis (R.Krūmiņš, A.Čaklis), Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

Ieturēt no Vārves pagasta pārvaldes atlikušo summu Ls 6501.40 apmērā no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa sekojošā kārtībā- Ls 3250,70 2009.gada oktobrī  un Ls 3250,70 

2009.gada novembrī. 

25. § 

PAR LIETOTO AUTOMAŠĪNU NORAKSTĪŠANU      
(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: G.Ansone) 

 

  A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

G.Ansone: informē, ka lēmuma 1.4.punkts svītrojams, jo ugunsdzēsēju mašīna ir lietošanas 

kārtībā un tiek izmantota. Kļūdas pēc norādīta. 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

 Pamatojoties uz spēkā esošo likumdošanu un pagastu pārvalžu  vadītāju iesniegumiem, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

   

1. Norakstīt un nodot metāllūžņos sekojošas automašīnas: 

1.1. Puzes pagasta pārvaldes bilancē esošo automašīnu Multicar, atlikusī vērtība 

uz 31.07.2009.- Ls 99,95. 

 

1.2. Jūrkalne pagasta pārvaldes bilancē esošās automašīnas: 

1.2.1. Automašīna UAZ 3303, atlikusī vērtība uz 01.07.2009.- Ls 100,00; 

1.2.2. Automašīna M 2140, atlikusī vērtība uz 01.07.2009.- Ls 80,00; 

1.2.3. Automašīna Ford-Eskort, atlikusī vērtība uz 01.07.2009.-Ls 80,00; 

 

1.3. Vārves pagasta pārvaldes bilancē esošās automašīnas: 

1.3.1. Automašīna Audi 100, atlikusī vērtība uz 01.09.2009.- Ls 0,00; 

1.3.2. Automašīna Ņiva, atlikusī vērtība uz 01.09.2009. –Ls 0,00. 

 

2. Uzdot šā lēmuma 1.punktā minēto pagastu pārvalžu vadītājiem iesniegt novada 

domei apliecinājumu no CSDD par šā lēmuma 1.punktā minēto automašīnu 

noņemšanu no uzskaites, kā arī iesniegt apliecinājumu tam, ka minētās automašīnas 

ir nodotas metāllūžņos. 

26. § 

PAR DOMES SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU 

KOMITEJAS 15.10.2009. LĒMUMA NR.7, 13§ „PAR VENTSPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2009.GADA 6.OKTOBRA LĒMUMA NR.4 

APSTIPRINĀŠANU PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM” 

APSTIPRINĀŠANU   

(ziņo: G.Ansone, debatēs: D.Veidemanis, A.Jaunsleinis) 
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 A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par novada domes Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas 15.10.2009. lēmumu Nr.7, 13§ „Par Ventspils novada 

pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2009.gada 6.oktobra lēmuma Nr.4 par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem” sekojošā redakcijā:      

„13. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2009.GADA 

6.OKTOBRA LĒMUMA Nr.4 PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM 

APSTIPRINĀŠANU  

 

    G.Ansone informē par Ventspils novada pašvaldības Sociālā lietu komisijas 2009.gada 

15.oktobrī pieņemto lēmumu par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

 

    Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 4 balsis (G.Ansone, G.Mačtams, 

I.Cērpa, N.Sileviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komiteja n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt 06.10.2009. Sociālo lietu komisijas lēmumu Nr. 4, par piešķirtajiem 

sociālajiem pabalstiem sekojoši: 

 

1.1. Trūcīgās ģimenes (personas) statuss piešķirts 25 ģimenēm.  

1.2. Piešķirtas brīvpusdienas 2009./2010. m.g. pirmajam pusgadam 61 trūcīgo ģimeņu 

bērnam . 

1.3. Dzīvokļa pabalsts kopējā summa  Ls 120.00 (viens simts divdesmit lati) 4 personām.  

1.4. Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu segšanai kopējā summa Ls 57.00 (piecdesmit 

septiņi lati) 2 personām. 

1.5. Pabalsts skolas piederumu iegādei kopējā summa Ls 100.00 (viens simts lati) 3 

personām. 

1.6. Ikmēneša balsts garantētais iztikas minimums ( GMI) uz trim mēnešiem,  kopējā 

pabalstu summa sastāda Ls 2605.00 (divi tūkstoši seši simti pieci simti pieci lati) 9 

personām.  

1.7. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim- mācību iestāžu audzēknim uz trim mēnešiem  

kopējā summa Ls 135.00 ( simtu trīsdesmit pieci lati),  1 personai. 

2. Piešķirtos sociālos pabalstus izmaksāt no attiecīgās pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

3. Konfidenciāls  personu saraksts par piešķirtā pabalsta veidu un lielumu  pielikumā Nr.1. 

4.Lēmuma pielikumā Nr. 1 pievienotais personu vārdiskais saraksts, kurš atbilstoši Likuma 

„Par sociālo drošību” 16.panta noteikumiem ir uzskatāms par ierobežotu pieejamības 

informāciju. 

 
Komitejas priekšsēdētājs           /paraksts/                          G.ANSONE  

Komitejas locekļi   /paraksts/    I.CĒRPA 

                   /paraksts/                                         G.MAČTAMS 

 /paraksts/                                         N.SILEVIČA”                                                                          
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Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

Apstiprināt novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

15.10.2009. lēmumu Nr.7, 13.§ „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 

2009.gada 6.oktobra lēmuma Nr.4 par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”. 

                                                         

27. § 
PAR SIA „RO-RO”IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU 

      (ziņo:A.Mucenieks, debatēs: P.Kolāts, I.Cērpa, A.Čaklis, G.Ansone, M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu, kā arī informē par saņemto vēstuli no policijas 

iecirkņa, kurā norādīts par sabiedriskās kārtības traucēšanu. 

A.Mucenieks paskaidrojumu sniegšanai dod vārdu SIA „Ro-Ro” pārstāvim Pēterim 

Kolātam. 

P.Kolāts paskaidro, ka, ja notiek atļaujas liegšana kafejnīcas darbībai nakts laikā, apdraud 

uzņēmējdarbības pastāvēšanai. Ir bijušas pozitīvas atsauksmes no kafejnīcas apmeklētājiem. 

Apkārtne tikusi sakopta. Atļaujas saņemšanas gadījumā, tiks noslēgts līgums ar apsardzes 

firmu par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. 

A.Mucenieks ierosina papildināt lēmuma projekta 1.punktu, nosakot, ka līdz 2009.gada 

15.novembrim ir jāiesniedz novada domē līgums ar apsardzes firmu par sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanu visā iznomātajā teritorijā, kā arī īpašuma nomas līgumu.  

 Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

   Ventspils novada dome ir saņēmusi SIA „RO-RO”, reģ. Nr. 41203010958, juridiskā 

adrese: Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, valdes priekšsēdētāja Pētera Kolāta, 

adrese: ***, iesniegumu par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai ar pārtikas precēm, 

alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem veikalā-kafejnīcā, auto pieturā, 

Ugālē, Ugāles pagasts, Ventspils novadā, ar darba laiku – visu diennakti. 

Ventspils novada dome konstatē, ka esošajā tirdzniecības vietā veikalā-kafejnīcā, 

auto pieturā, Ugālē, Ugāles pagasts, Ventspils novadā, iepriekš ir konstatēti sabiedriskās 

kārtības pārkāpumi, kā arī Ugāles pagasta padomē ir iesniegti neapmierinātu iedzīvotāju 

iesniegumi par šīs kafejnīcas darbību. 

Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem, un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 11.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība izsniedz atļaujas 

un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos, 21.panta pirmās daļas27.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis, D.Veidemanis), PRET – 2 balsis (I.Cērpa, 

A.Jaunsleinis), ATTURAS – 4 balsis (E.Kuģeniece, N.Silveiča, A.Mucenieks, V.Ameļins), 

Ventspils novada dome  n o l e m j: 

 

1. Izsniegt SIA „RO-RO”, reģ. Nr. 41203010958, atļauju mazumtirdzniecībai ar 

pārtikas precēm, tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem, un sniegt 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus no 00:00 līdz 24:00 – kafejnīcā, kas atrodas 

auto pieturā, Ugālē, Ugāles pagasts, Ventspils novadā.  
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2. Uzdot SIA „RO-RO” iesniegt līdz 2009.gada 15.novembrim novada domē noslēgto 

līgumu ar apsardzes firmu par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu visā iznomātajā 

teritorijā, kā arī iesniegt nekustamā īpašuma nomas līgumu. 

 

3. Noteikt, ka atļauja derīga no 01.11.2009. līdz 31.10.2010. 

 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots SIA „RO-RO”, reģ. Nr. 

41203010958, valdes priekšsēdētājam Pēterim Kolātam, Ugālē, Ugāles pagasts, 

Ventspils novadā, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmums 

adresēts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu 

namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā 

stāšanas dienas. 

 

5. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu SIA „RO-RO”, reģ. 

Nr. 41203010958, valdes priekšsēdētājam Pēterim Kolātam un Ugāles pagasta 

pārvaldei. 

 

Sēdes vadītājs plkst.12.10 pasludina pārtraukumu uz 15 minūtēm. 

 

Sēde atsākas plkst. 12.30. 

 

28. § 
PAR MĀCĪBAS MAKSU D.BOTTEREI  

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

       2009.gada 10.augustā Ventspils novada domē saņemts (reģ. Nr.380) Danas Botteres, 

personas kods ***, adrese: ***, iesniegums, kurā lūgts apmaksāt studiju maksu Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, par 2009./2010.mācību gadu Ls 950 apmērā. 

Sakarā ar to, ka Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija apstiprinātajā nolikumā 

Nr.2 ”Ventspils novada  pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” nav 

paredzēta studiju maksas kompensācija darbiniekiem, un mācību iestādes programmas 

nosaukums neatbilst darbinieces ieņemamajam amatam (programas kvalifikācija ir 

uzņēmumu un iestāžu vadītājs), kā arī saskaņā ar Ministru Kabineta 2005.gada 27.decembra 

noteikumiem Nr.1031 ”Par budžeta izdevumu kvalifikāciju atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām” –darba devēja macību maksas kompensācija ir uzskatāma par atlīdzību, un 

saskaņā ar likuma ”Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 

2009.gadā” 5.punktu, šādi pabalsti netiek apmaksāti, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

M.Libkovskis, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis,  I.Cērpa, 

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

 

1. Atteikt mācību maksas kompensāciju Danai Botterei. 
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2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots D.Botterei, bet ne vēlāk kā 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmums adresēts un trešās personas var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, 

LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu D.Botterei. 

 

29. § 
PAR PIEKRIŠANAS SNIEGŠANU IEGŪT ĪPAŠUMĀ ZEMES GABALU 

„AUGŠAKMEŅDZIRAS 82” UN PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada pašvaldība 14.10.2009 (reģ.Nr. 1340) un Tārgales pagasta pārvalde 

2009.gada 13.oktobrī ir saņēmusi Ļubovas Gapoņenko, personas kods ***, adrese: ***, 

iesniegumus (reģ.Nr.275; 276), kurā tiek lūgts atļaut iegūt īpašumā Tārgales pagasta 

Akmeņdzirās esošā nekustamā īpašuma ,,Augšakmeņdziras 82”, zemes vienību ar kadastra 

numuru 9866 008 0782 un par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu atvasinājumi: pirkuma līguma noraksts, zemes robežu plāna kopija.  

Izskatot iesniegumu, pievienotos dokumentus komiteja konstatē: Ļubova Gapoņenko 

kā Latvijas republikas nepilsone atbilst likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta 4.daļā minētajai personu kategorijai, kas zemi iegūt īpašumā var ar 

ierobežojumiem, kuri noteikti šī likuma 29.pantā. Ievērojot likuma ,,Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 30.panta  1.daļu un 2.daļu, domei ir pienākums izskatīt iesniegumu. Uz 

zemes gabala ,,Augšakmeņdziras 82”, kadastra numurs ***, atrodas dzīvojamā māja, zemes 

vienības turpmākais izmantošanas mērķis (0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve) 

atbilst spēkā esošajam Tārgales pagasta Teritorijas plānojumam un uz zemes gabalu 

neattiecas likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta 2.daļā minētie 

ierobežojumi.  

 Ievērojot teikto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.pantu, Ministru 

Kabineta 1994.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto 

nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta 4.daļu; 29.pantu un 30.panta 1.daļu, 2.daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis,  I.Cērpa, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ļubovai Gapoņenko, personas 

kods ***, piederošo īpašumu ,,Augšakmeņdziras 82”, zemes vienības ar kadastra numuru 

***. 

2. Piekrist izsniegt pašvaldības izziņu nekustamā īpašuma ,,Augšakmeņdziras 82”, zemes 

vienības ar kadastra numuru ***, ar kopplatību 1144 m
2
 (viens tūkstotis viens simts 

četrdesmit četri kvadrātmetri) iegūšanai īpašumā uz Ļubovas Gapoņenko, personas kods 

***, vārda, zemes vienības ,,Augšakmeņdziras 82; 
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3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

30. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „TEIKAS“ ZEMES VIENĪBAS UZMĒRĪTĀS PLATĪBAS 

UN ROBEŽU APSTIPRINĀŠANU, ZEMES LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU 

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldība 14.10.2009. (reģ.Nr.1340) ir saņēmusi zemes gabala „Teikas”, 

kadastra nrumurs ***, lietotāju Irinas Stepanovas, Valijas Zaķes, Aigara Kažoka, Inas 

Fominovas pilnvarotās (ģenerālpilnvara nr.85 apliecināta 2008.gada 28.augustā pie Tārgales 

pagasta bāriņtiesas priekšsēdētājas S.Jurcikas) personas Gaida Božes, personas kods ***, 

adrese: ***, 30.09.2009.  iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes vienības „Teikas” 

uzmērīto faktisko platību. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: ģenerālpilnvara 

Nr.85, zemes vienības „Teikas” robežu plāns.  

Zemes vienība „Teikas”, kadastra numurs ***, ir apbūvēta – uz tās atrodas 

daudzdzīvokļu (sešu dzīvokļu) dzīvojamā māja „Teikas” un tai piekrītošās palīgēkas. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma kadastra reģistra (KR) datiem 

kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Teikas” dzīvokļu īpašnieki/tiesiskie valdītāji 

reģistrētas personas: Gaidis Bože, Ina Fominova, Aigars Kažoks, Anna Ozoliņa (viņas 

mantinieki), Irina Stepanova un Valija Zaķe. Šīs personas ir zemes vienības „Teikas” 

koplietotāji, attiecīgi katrai no minētajām personām piekrīt 1/6 (viena sestā) domājamā daļa 

no zemes vienības.  

Saskaņā ar VZD KR datiem zemes vienības „Teikas”, kadastra numurs ***, platība 

pirms kadastrālās uzmērīšanas bija 2.4 (divi veseli un četras desmitdaļas) ha, zemes 

lietošanas mērķis visā platībā ir: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. No VSIA „Latvijas valsts mērnieks” veiktās uzmērīšanas materiāliem 

(zemes vienība uzmērīta 20.08.2009.g., mērnieks: A.Grosbārdis) iegūti dati par zemes 

vienības „Teikas” faktisko platību un robežām. Izskatot iesniegtos uzmērījumu materiālus, 

konstatējams, ka uzmērītās zemes vienības robežu kontūras atbilst līdzšinējiem KR grafiskās 

daļas datiem, bet uzmērītā faktiskā platība (5.1 ha) ir lielāka par KR ierakstītajiem datiem. 

Sagatavotajā robežu plānā norādīti zemes vienības „Teikas” lietošanas veidi, no kuriem 

galvenie ir: zeme zem ēkām un pagalmiem 0.51 ha platībā un lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme 4.67 ha platībā. Saskaņā ar spēkā esošo Tārgales pagasta teritorijas plānojumu zemes 

vienība „Teikas”, atrodas zonējumā: plānotā jaukta sabiedriskās, darījumu un dzīvojamās 

apbūves teritorija. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 

9.daļas noteikumiem, kuri nosaka: “Ja kadastrālajā uzmērīšanā  noteiktā zemes platība 

pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala 

robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā 

pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības 

precizēšanu.”; likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta 1.daļas 

1.punktu, 19.panta 3.punktu, 26.panta 2.punktu; MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktu; ņemot vērā G.Božes iesniegumu un vadoties no 

sagatavotajiem uzmērīšanas materiāliem, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 
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G.Ansone, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, 

A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 

nav, deputātam G.Božem nepiedaloties balsošanā, Ventspils novada dome  n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Teikas” zemes vienības ar kadastra 

numuru *** pēc kadastrālās uzmērīšanas precizēto kopplatību 5,41 (pieci veseli un 

četrdesmit viena simtdaļa) hektāri un robežas saskaņā ar sagatavoto zemes robežu plānu 

un grafisko shēmu šī lēmuma pielikumā Nr.1. 

2. Noteikt Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Teikas” zemes vienības ar kadastra numuru 

*** zemes lietošanas mērķus saskaņā ar zemes vienības platību sadalījumu šī lēmuma 

grafiskajā pielikumā Nr.1:  

2.1. vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods - 0701) 0,51 ha 

platībā, 

2.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101) 

4,9 ha platībā.  

3. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresāts un trešās 

personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, 

Liepājā, LV-3400 viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

4. Uzdot Kancelejai (M.Imantai- Lukašovai) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstus iesniedzējam, Tārgales pagasta 

pārvaldei un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 

 

31. § 
PAR Z/S „LĪDUMI” ĪPAŠNIECES A.ZĒMANES IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada dome 01.10.2009. ir saņēmusi Z/S „LĪDUMI”, reģ.nr. 

41201005454, īpašnieces Ainas Zēmanes, adrese:  „Līdumi”, Ugāles pagasts, Ventspils 

novads, LV-3615, iesniegumu ar lūgumu pagarināt tirdzniecības atļauju ar rūpniecības 

precēm un apaviem veikalā „Kurzeme”, Rūpnīcas iela 1-17/18, Ugālē, Ventspils novadā. 

Iesniegumam klāt pievienoti Z/S reģistrācijas apliecība ar vienoto reģistrācijas 

Nr.41201005454 kopija, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija 

Ventspils novada dome izskatot lietas materiālus konstatē, ka Ugāles pagasta 

padomes 2008.gada 28.augustā izsniegtā licence Nr.14 derīguma termiņš beidzies 2009.gada 

27.augustā. 

Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem, un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 11.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība izsniedz atļaujas 

un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos, 21.panta pirmās daļas27.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis, A.Mucenieks, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome  n o l e m j: 

1. Izsniegt Z/S „LĪDUMI”, reģ.nr. 41201005454, atļauju tirdzniecībai ar rūpniecības 

precēm un apaviem veikalā „Kurzeme”, Rūpnīcas iela 1-17/18, Ugālē, Ventspils 
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novadā. Nosakot darba laiku katru dienu no plkst.9.00-18.00, sestdienās no plkst. 

9.00-15.00, brīvdiena-svētdiena. 

 

2. Noteikt, ka atļauja derīga no 01.11.2009. līdz 31.10.2010. 

 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Z/S „LĪDUMI” īpašniecei 

Ainai Zēmanei, adrese:  „Līdumi”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, , bet ne vēlāk 

kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmums adresēts un trešās personas var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, 

LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

4. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus Z/S „LĪDUMI” 

īpašniecei Ainai Zēmanei, adrese:  „LĪDUMI”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, 

LV-3615 un Ugāles pagasta pārvaldei.  

 

32. § 
                PAR KOKU LIKVIDĒŠANU  

          (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

     Ventspils novada pašvaldība 29.09.2009. ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Jēkabsoni”, 

Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, īpašnieka Valda Svarāna,  iesniegumu (reģ. 

Nr.1041) ar lūgumu nekustamajā īpašumā „Jēkabsoni” likvidēt vienu nokaltušu liepu un 

vējā bojātu kastani, kuri apdraud dzīvojamo ēku.  

       Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā novada domes 

22.10.2009. „Aktu par nekustamā īpašuma esošo koku apsekošanu”, atklāti balsojot: PAR 

– 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1. Atļaut nekustamajā īpašumā „Jēkabsoni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, 

nokaltušas liepas, bojāta kastaņa likvidāciju. 

 

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta 

pārvaldes vadītājam M. Laksbergam. 

 

3. Uzdot Ventspils novada Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu V.Svarānam uz iesniegumā norādīto adresi un sēdes protokola izrakstu 

nosūtīt Tārgales pagasta pārvaldei. 

 

33. § 
PAR RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMAS IZSOLES KONKURSA NOLIKUMU UZ 

NĒĢU ZVEJAS RĪKU LIMITIEM UN IZSOLES KOMISIJAS APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks; debatēs: D.Veidemanis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis) 
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A.Mucenieks informē par izsoles konkursa nolikuma projektu un lēmuma projektu. 

D.Veidemanis informē, ka ir konstatējamas nelielas redakcionļas kļūdas 14., 25.un 26.pantā. 

Kā arī izsoles nolikuma 19.punktā 10% apmērs maināms uz 100 % apmēru. Kā arī jānorāda, 

ka nodrošinājuma nauda atmaksājama personām, kuras nav nosolījušas objektu. 

A.Mucenieks ierosina ieteiktos labojumus iekļaut izsoles konkursa nolikumā. 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu; 

Zvejniecības likuma 11.pantu;  Ministru Kabineta 2009.gada 11.augusta  noteikumiem 

Nr.918; Ministru Kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1055, Ventspils novada 

domes 2009.gada 20.jūlija lēmumu Nr.20-p par nēģu zvejas rīku sadali, atklāti balsojot: 

PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, 

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

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Nolikumu „Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa 

nolikums uz nēģu zvejas rīku limitiem” (pielikumā uz trijām lapām). 

2. Izveidot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisiju 3 locekļu sastāvā un par 

šīs komisijas locekļiem apstiprināt:  Daigu Cekuli; 

         Ivetu Kaģi;                           

        Airisu Lindenblati 

3. Apstiprināt par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas priekšsēdētāju 

Daigu Cekuli. 

4. Apstiprināt par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles vadītāju Ēriku Kaģi. 

5. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

6. Nolikums „Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikums uz nēģu 

zvejas rīku limitiem” stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

7. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Zlēku pagasta 

pārvaldei. 

 

34. § 
PAR ZEMES PIEŠĶIRŠANU NOMĀ 

(ziņo: M.Libkovskis, debatēs: R.Krūmiņš) 

 

  A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

R.Krūmiņš informē, ka lēmuma projekta 1.punktā ir konstatējama kļūda, labojams gada 

skaitlis no „31.10.2009.” uz „31.10.2019.” 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 
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    Ventspils novada pašvaldība 16.09.2009. (reģ.Nr. 905) un Ugāles pagasta pārvalde 

11.09.2009. (reģ Nr.32) ir saņēmusi Sanda Zaļkalna, personas kods ***, adrese: ***,  

iesniegumu, kurā tiek lūgts iznomāt zemi 0,04 ha platībā ar kadastra numuru ***, kas 

atrodas Ugāles pagastā, Ventspils novadā, lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem. 

Iesniegumam klāt pievienota Ugāles pagasta pārvaldes 04.09.2009. izziņa Nr.201 par zemes 

piederību. 

Ventspils novada pašvaldība izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 

konstatē, ka zemes gabals 0,04 ha ir daļa no zemes vienības 2 ha ar kadastra numuru ***, 

kas piekrīt pašvaldībai saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu vai 4¹.panta otrās daļas 

5.punktu. Atbilstoši spēkā esošajam Ugāles pagasta teritorijas plānojumam zemes lietošanas 

mērķis ir lauksaimniecības zeme. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu, likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 12.panta 3.punktu,  

41.panta pirmās daļas 3.punktu; Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 

noteikumu 13.punktu; Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, 30.07.2009. Ventspils novada 

Ugāles pagasta pārvaldes nolikuma 5.2.11.punktu,Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (18.09.2009.) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis,  A.Mucenieks, 

N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai H.Boitmanei Ventspils novada pašvaldības 

vārdā sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu ar Sandi Zaļkalnu, personas kods 

***, adrese: ***, par zemes gabala ar kopējo platību 0,04 ha (400 m²) ar kadastra 

numuru ***, kas atrodas Ugāles pagastā, Ventspils novadā, nomu uz laiku no 

01.11.2009. līdz 31.10.2019. ar nomas maksu 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta 

noteiktās zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām (pēc stāvokļa uz 2007.gada 

1.septembri).  

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

35. § 
PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „VĪNAKALNI-1” 

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 
 

2009.gada 23.septembrī Ventspils novada domē no Zlēku pagasta pārvaldes vadītājas 

D.Cekules ir saņemts iesniegums Nr.4.3./194. par nekustamo īpašumu „Vīnkalni - 1”, Zlēku 

pagastā, Ventspils novadā, kurā tiek lūgts izvērtēt un pieņemt lēmumu sakarā ar nekustamo 

īpašumu „Vīnkalni - 1”.  

No lietā esošiem materiāliem tiek konstatēts, ka nekustamais īpašums „Vīnkalni - 1” 

(kadastra numurs 9894 505 0140) ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Zlēku pagasta pašvaldības 

vārda un sastāv no dzīvojamās mājas un divām palīgēkām. Zemesgrāmatu apliecībā ir veikta 
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atzīme, ka ēkas saistītas ar zemes gabalu Zlēku pagastā, Ventspils novadā, zemes īpašniece 

Inga Zernevica (personas kods ***). 2007.gada 16.jūlijā Zlēku pagasta padome pieņēma 

sēdes lēmumu (protokols Nr.7/6.) veikt īpašuma „Vīnkalni - 1” atsavināšanu „Valsts un 

pašvaldības mantas atsavināšanas likuma” noteiktajā kārtībā.  Saskaņā ar Zlēku pagasta 

padomes lēmumu tika veiktas nekustamā īpašuma „Vīnkalni - 1” izsoles 04.10.2007; 

24.07.2008; 18.09.2008; 26.11.2008. Minētajās izsolēs neviens pretendents nebija pieteicies. 

Esošajā brīdī māja nav apdzīvota, līdz ar ko pasliktinās tās stāvoklis.  

     Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, M.Libkovskis, 

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

 

1. Atcelt Zlēku pagasta padomes 2007.gada 16.jūlija lēmumu Nr.7,6§ par 

nekustamā īpašuma „Vīnkalni-1” atsavināšanu. 

 

2. Nodot nekustamo īpašumu „Vīnkalni - 1”, Zlēku pagastā, Ventspils novadā, 

izīrēšanai saskaņā ar Zlēku pagasta dzīvojamās telpas palīdzības reģistru. 

 

3. Uzdot Ventspils novada Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu sēdes protokola izrakstu nosūtīt Zlēku pagasta pārvaldei. 

36. § 
PAR IZSOLES IZSLUDINĀŠANU  

NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „RŪCĒNI“ UGĀLES PAGASTĀ  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

     A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

G.Roderte: norāda uz kļūdu kadastra numurā.  

  Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

  Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 
 

      Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu  

un Ugāles pagasta pārvaldes 22.09.2009. vēstuli Nr. 150 „Par pašvaldības īpašuma „Rūcēni“ 

atsavināšanu“, ņemot vērā Ugāles pagasta pārvaldes pasūtītās nekustamā īpašuma 

novērtēšanas atskaiti un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas sēdes (15.10.2009.) lēmumu,  atklāti balsojot: PAR – 15 

balsis (V.Ameļins, G.Ansone, M.Libkovskis, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1. Noteikt, ka Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabalu 13,1 

ha kopplatībā ar viensētas apbūvi: „Rūcēni“, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, ar 

kadastra numuru 9870 003 0010, pārdod izsolē. 

 

2. Noteikt sākotnējo izsoles cenu LVL 35’000.00 (Trīsdesmit pieci tūkstoši latu). 

Maksāšanas līdzekļi - 100% latos. 
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3. Uzdot Ventspils novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai 

sagatavot un izsludināt nekustamā īpašuma „Rūcēni“ izsoli. 

 

4. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ugāles pagasta 

„Rūcēni“, kadastra numurs 9870 003 0010, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

 

5. Sludinājumus par nekustamā īpašuma izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis“, 

Ventspils novada laikrakstā „Ventas Balss“un internetā Ventspils novada domes un 

Ugāles pagasta pārvaldes mājaslapās. 

 

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

M.Libkovskim. 

 

37. § 
PAR ZEMES PLATĪBAS PRECIZĒŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

     A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

   M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

     Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada dome ir saņēmusi Popes pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu 

pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu sakarā ar instrumentālo uzmērīšanu un 

likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.punktu, kas nosaka, ja 

kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto 

zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma 

par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu 

kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā 

uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes 

piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi 

robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

1. Precizēt platību zemes vienībai Popes pagastā, Ventspils novadā ar kadastra 

apzīmējumiem 9856 003 0287, kas ir lietošanā Popes pagastam, no 0,3 ha uz 0,52 

ha.  

2. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Popes pagasta 

pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai. 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, 

LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 
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38. § 
  PAR NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM 

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

    Ventspils novada dome ir izskatījusi Ugāles pagasta pārvaldē saņemto Piamas Siņavskas, 

personas kods ***, dzīvo ***, iesniegumu ar lūgumu piešķirt  nosaukumu nekustamajam 

īpašumam.  

     Ievērojot adresāta lūgumu, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 

„Adresācijas noteikumi “ 5.punktu, 12.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 14.panta 2., 3. un 4.punktu, 15.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

21.augusta noteikumiem Nr.562 „Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas 

kārtību un to noteikšanas kritērijiem“ un ņemot vērā Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (18.09.2009.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, M.Libkovskis,  

N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Piešķirt Piamas Siņavskas tiesiskajā valdījumā esošajam nekustamajam 

īpašumam ar kadastra numuru *** nosaukumu „Mednieka Aka“, Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā.  

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 

 

39. § 
PAR IZPĒRKAMĀS ZEMES SAMAKSAS APMĒRA SAMAZINĀJUMU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 
 

      Ventspils novada dome ir saņēmusi Armanda Zeidmaņa (personas kods ***), adrese: 

***, iesniegumu par izpērkamās zemes samaksas apmēra samazināšanu un iesniegumam 

pievienotos dokumentus (Zemes robeža plāna kopija, Iesniegums Valsts zemes dienestam 

par pakalpojumu kopija, Piltenes pilsētas pārvaldes 04.09.2009. izziņa Nr.3-23/142 par 

īpašuma kadastrālo vērtību, Adriana Zeidmaņa dzimšanas apliecības kopija ***, Austra 

Zeidmaņa dzimšanas apliecības kopija ***). 

 

Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem, konstatē: 

1. Armands Zeidmanis vēlas izpirkt zemes gabalu „Damakšņi” 2.9 ha kopējā platībā ar 

kadastra Nr. ***. 
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2. Lietošanas mērķis mežsaimniecība. 

3. Kadastrālais novērtējums uz 01.01.2009. 2,9 ha – Ls 210.00 

4. Zeme piešķirta lietošanā ar Piltenes pilsētas domes zemes komisijas 30.10.1996. 

lēmumu, protoklols Nr.11 un 2000.gada 21.septembra zemes lietošanas tiesību 

pārejas aktu.  

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.787 

„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.pantu, kas izdoti 

saskaņā ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo daļu, kas nosaka, 

ka par lietošanā piešķirto zemi samaksu var samazināt, ja nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis ir: lauksaimniecības zeme, dabas pamatnes, rekreācijas nozīmes zeme, individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme, ražošanas apbūves zeme, kā arī ņemot vērā zemes īpašuma 

pieprasītāja darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un nepilngadīgo bērnu skaitu 

ģimenē.  

Novada dome konstatē, ka zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, neatbilst kategorijai, kam piemērojams izpērkamās zemes samaksas 

apmēra  samazinājums.  

 

Vadoties no esošajiem dokumentiem un pamatojoties uz Ministru Kabineta 2008.gada 

22.septembra noteikumiem Nr.787„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku 

apvidus zemi” 6.pantu, kas izdoti saskaņā ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

18.panta trešo daļu; Administratīvā procesa likuma. 67.panta pirmo daļu, otro daļu, trešo 

daļau un ceturto daļu; 70.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, M.Libkovksis, I.Cērpa, 

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

 

1. Noraidīt Armanda Zeidmaņa (personas kods ***), adrese: ***, iesniegumu par 

„Damakšņi” zemes, kadastra Nr. ***, samaksas apmēra samazinājumu.  

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz   divām lapām. 

 

40. § 
PAR IZPĒRKAMĀS ZEMES SAMAKSAS APMĒRA SAMAZINĀJUMU 

(ziņo:A.Mucenieks) 
 

A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

     Ventspils novada dome ir saņēmusi Maigoņa Jēkabsona (personas kods ***), adrese: 

***, iesniegumu par izpērkamās zemes samaksas apmēra samazināšanu, un iesniegumam 

pievienotos dokumentus (Zemes robeža plāna kopija, Iesniegums Valsts zemes dienestam 

par pakalpojumu, Piltenes pilsētas pārvaldes 04.09.2009. izziņa Nr.3-23/143 par īpašuma 

kadastrālo vērtību). 

 

Ventspils novada dome, vadoties no esošiem materiāliem, konstatē: 

1. Maigonis Jēkabsons vēlas izpirkt zemes gabalu „Jaunskaldnieki” 17.49 ha kopējā 

platībā, sastāvoša no zemes vienības platībā 7.35 ha kadastra Nr. ***, zemes 

vienības platībā 10.14 ha kadastra Nr.***. 

2. Lietošanas mērķis lauksaimniecība. 



 

 

35 

3. Kadastrālais novērtējums uz 01.01.2009. 17,49 ha – Ls 5285.00 

4. Zeme piešķirta lietošanā ar Piltenes pilsētas domes 2001.gada 18.aprīļa lēmumu, 

protokols Nr.4. 

  Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.787 

„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.pantu, kas izdoti 

saskaņā ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo daļu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Samazināt Maigonim Jēkabsonam (personas kods ***), adrese: ***, samaksu par 

izpērkamo zemi 17.49 ha platībā ar kopējo samazinājumu 16 % apmērā ņemot vērā 

zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz   divām lapām. 

 

41. § 
PAR IZPĒRKAMĀS ZEMES SAMAKSAS APMĒRA SAMAZINĀJUMU 

(ziņo:A.Mucenieks) 
 

   A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.   

 

    Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada pašvaldība 2009.gada 28.septembrī (reģ.Nr.1002) ir saņēmusi Agra 

Grīnberga (personas kods ***), adrese: ***, iesniegumu par izpērkamās zemes samaksas 

apmēra samazināšanu un iesniegumam klāt pievienotos dokumentus (Užavas pagasta 

padomes 29.07.2000. sēdes protokola izraksta Nr.5,1.§. kopija, Zemes robeža plāna kopija). 

Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem, konstatē: 

1. Agris Grīnbergs vēlas izpirkt zemes gabalu “Brēdiki”,Užavas pagastā, Ventspils 

novadā, kadastra Nr. ***, 62,6 ha kopējā platībā. 

2. Lietošanas mērķis lauksaimniecība. 

3. Zeme piešķirta lietošanā ar Užavas pagasta TDP 1992.gada 17.augusta 20.sasaukuma 

12.sesijas lēmumu un 1996.gada 1.februāra lēmumu Nr.3. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.787 

„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, kas izdoti saskaņā ar 

likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Libkovskis, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1. Samazināt Agrim Grīnbergam (personas kods ***), adrese: ***, samaksu par 

izpērkamo zemi 62,6 ha platībā ar kopējo samazinājumu 25 % apmērā ņemot vērā 

zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 
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42. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU,  

ZEMES VIENĪBU NODOŠANU BEZ ATLĪDZĪBAS VALSTIJ  

ZEMES REFORMAS PABEIGŠANAI 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

      Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punktam, lauku apvidus zemes 

pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesnieguši Valsts zemes 

dienestā (VZD) zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu pirms 

zemes izpirkuma līguma noslēgšanas, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Šīs 

personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kuras bija 

jāizlieto viena gada laikā no minētā datuma, iesniedzot pašvaldībā ieniegumu par zemes 

nomas pirmtiesību izmantošanu un noslēdzot ar pašvaldību zemes nomas pirmtiesību 

līgumu. Par neapbūvētām zemes vienībām, kuru bijušie lietotāji zemes nomas pirmtiesības 

nav izlietojuši noteiktajā termiņā, pašvaldībai jāpieņem lēmumu par attiecīgās zemes 

izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.  

     Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, 33.panta otro daļu; Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punktu, 25.panta 

2
1
.daļas, 25.panta trešās daļas nosacījumiem, kā arī ievērojot Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (18.09.2009) 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, 

N.Sileviča, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j:   

 

1. Izbeigt ar 2008.gada 31.augustu zemes pastāvīgās lietošanas tiesības sekojošām 

personām: 

 1.1. Nataļjai Iļučekai, personas kods *** (deklarētā dzīvesvietas adrese: ***), uz 

zemes vienību „Platene 10”, kadastra numurs ***, ar aptuvenu platību 0,06 

hektāri (600m
2
);  

 1.2. Tamārai Kublačovai, personas kods  *** (deklarētā dzīvesvietas adrese: ***), uz 

zemes vienību „Platene 12”, kadastra numurs ***, ar aptuvenu platību 0,06 hektāri 

(600m
2
);  

 1.3. Mārītei Strūģei, personas kods  *** (deklarētā dzīvesvietas adrese: ***), uz 

zemes vienību „Mauriņi 18”, kadastra numurs ***, ar aptuvenu platību 0,08 

hektāri (800m
2
);  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz   divām lapām. 
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43. § 
PAR VIENOTAS ADRESES PIEŠĶIRŠANU ĒKĀM „KRĪKĻU GARĀŽAS”  

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada domes Tārgales pagasta pārvalde 08.09.2009. ir saņēmusi Māra 

Upenieka, personas kods ***, ***, kurš uz notariāli apliecinātu pilnvaru pamata pārstāv 

personas: Anitu Skuju, Ziedoni Rumbergu, Stefaniju Blumfeldi, Ainaru Aunu, Imantu 

Zvinguli, Gati Zvinguli, Haraldu Dāvidu un Pēteri Sondoru, iesniegumu (reģ. Nr.202) ar 

lūgumu piešķirt vienotu adresi ēkām „Krīkļu garāžas 1” un „Krīkļu garāžas 2”, kuras atrodas 

uz zemes vienības ar kadastra numuru ***, ar kopplatību 0,16 hektāri (1600m2). 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 1) Tārgales pagasta padomes 29.04.2009 

lēmuma izraksts (protokols Nr.5), 2)  akta par ēku „Krīkļu garāžas 1” un „Krīkļu garāžas 2” 

pieņemšanu ekspluatācijā. 

      Saskaņā ar Tārgales pagasta Teritorijas plānojumu un apstiprinātajām ciemu robežām 

nekustamais īpašums „Krīkļi” atrodas Tārgales pagasta Dokupes ciemā.  

       Pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu 

un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu" 19.pantu: “Nosaukumus viensētām, zemesgabaliem 

un ēkām apstiprina….pašvaldības dome (padome)”, Ministru Kabineta 2002.gada  

27.augusta noteikumu Nr.384 “Adresācijas noteikumi” 5., 6., 14. punkta nosacījumiem, 

ņemot vērā M.Upenieka iesniegumu un pievienotos dokumentus, atklāti balsojot: PAR – 15 

balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, D.Veidemanis, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, G.Roderte, I.Cērpa, A.Mucenieks, N.Sileviča,  

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

 

1. Piešķirt ēkām „Krīkļu garāžas 1”, kadastra numurs ***, un „Krīkļu garāžas 2”, 

kadastra numurs ***, vienotu adresi „Krīkļu garāžas”, Dokupe, Tārgales pagasts, 

Ventspils novads, LV-3621, atbilstoši pielikumā pievienotajai adresācijas objekta 

izvietojuma shēmai. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  divām lapām. 

 

44. § 
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU 

(ziņo: M.Libkovksis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

 Ventspils novada dome 06.10.2009. ir saņēmusi AS „Sadales tīkls“  Rietumu reģiona, Rīgas 

iela 56, Liepāja, LV-3401, vēstuli par adreses piešķiršanu transformatora būvei Zlēku 

pagasta teritorijā Ventspils novadā, reģistrēšanai zemesgrāmatā. Būve atrodas uz zemes 
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gabala ar kadastra numuru  *** „Darbnīcas“ Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-

3617. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2., 3., 4.punktu 

un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes 15.10.2009. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, D.Veidemanis, A.Čaklis, M.Dadzis, I.Cērpa, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča,  E.Kuģeniece), 

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

 

1. Piešķirt transformatora būvei, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra numuru *** 

„STP-5164“ Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617. 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu iesniedzējam uz iesniegumā norādīto adresi, un Valsts zemes dienesta 

Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 

 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas paziņots adresātam. Lēmumu adresāts 

un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, 

Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400 viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

M.Libkovskim. 

 

45. § 
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMA „BRASLIŅI”  

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada domes Zlēku pagasta pārvalde 17.09.2009. ir saņēmusi Gunāra 

Dziesmas, personas kods***, ***, iesniegumu (reģ. Nr.83) ar lūgumu piešķirt adresi 

nekustamā īpašuma „Brasliņi” zemes vienībai ar kadastra numuru ***, kopplatība 21,6 

hektāri, un uz tās esošajai dzīvojamai mājai. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

1) Valsts zemes dienesta kadastra izziņa, 2)Zlēku pagasta zemes komisijas lēmums Nr.92, 3) 

Zemes lietojuma robežu ierādīšanas akts, 4)Zemes robežu plāns, 5)Ventspils tiesas 

spriedums, 6)Līgums par zemes izpirkšanu. 

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatēts, ka nekustamā 

īpašuma „Brasliņi” zemes vienības ar kadastra numuru  *** nosaukums jau ir reģistrēts 

Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā. Saskaņā ar pievienoto dokumentāciju uz zemes 

vienības „Brasliņi” ar kopplatību 21,6 ha ir uzbūvēta dzīvojamā māja, kurai adrese dažos 

dokumentos ir “Brasliņi”, bet dažos “Brasliņi-2”, kaut gan tas ir viens un tas pats īpašums. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14 panta 2.punktu, un ņemot 

vērā novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 15.10.2009. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 
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G.Bože, D.Veidemanis, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, M.Libkovskis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, 

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

 

1. Piešķirt nekustamajā īpašumā „Brasliņi” esošajai zemes vienībai ar kadastra numuru 

***, kopplatība 21,6 ha un uz tās esošajai dzīvojamai mājai vienotu adresi: 

„Brasliņi”, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz   divām lapām. 
 

46. § 
PAR PAŠVELDĪBAI PIEDEROŠA ZEMES GABALA NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU UN 

ZEMES NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANU  

(ziņo: M.Libkovskis) 

[1.] A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

  

  Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Jāņa Ķira, personas kods ***, dzīvojoša ***, 

23.09.2009. iesniegumu, reģistrēts Nr.993, kurā atteicies no pašvaldībai piederošās zemes 

nomas, zemesgabala kadastra Nr.*** ar kopējo platību 1,5 ha. Iesniegumam pievienoti: 

1)Zemesgabala nomas līgums, 2) Jāņa Ķira iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas 

līgumu. 

   Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta 2.punktu un J.Ķira 23.09.2009. 

iesniegumu, novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 2009.gada 15.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, D.Veidemanis, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča,  

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

 

1. Izbeigt zemes nomas līgumu ar Jāni Ķiri, personas kods ***, par zemes gabalu, kadastra 

numurs  *** ar platību 1,5 ha. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  divām lapām. 

 

[2.] A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

     Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Ilmāra Gruguļa, personas kods ***, dzīvojoša 

***, 23.09.2009. iesniegumu, reģistrēts Nr.992, ar lūgumu iznomāt Vārves pagasta pārvaldei 

piekritīgo zemes gabalu 1,5 ha platībā ar kadastra numurs ***. 

     Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un ņemot vērā 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 
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15.10.2009. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

D.Veidemanis, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, 

I.Cērpa, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča,  E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ilmāru Gruguli, personas kods ***, par zemes 

gabala, kadastra numurs ***, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3622, ar 

kopplatību 1,5 hektāri izmantošanu uz laiku līdz 31.12.2014., nosakot zemes 

lietošanas mērķi- lauksaimniecība. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  divām lapām. 

 

47. § 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU ZEMES GABALU ZEMES NOMAS LĪGUMU 

IZBEIGŠANU 

(ziņo:M.Libkovskis) 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

       Ventspils novada dome ir izskatījusi Piltenes pilsētas pārvaldē 2009.gada 4.septembrī 

saņemto Artura Gebauera, personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu, reģ. Nr.250, par 

atteikšanos no pašvaldībai piederošu zemes gabalu nomas Jelgavas ielā 21, kadastra numurs 

***, 2,1 ha platībā un Jelgavas ielā 41, kadastra numurs ***, 1,8 ha platībā. Iesniegumam 

pievienoti: 1)Piltenes pilsētas domes sēdes 17.12.2003. Protokola Nr.13. izraksts, 2)Zemes 

nomas līgums zemes gabalam ar kadastra numurs   ***, 3) Izkopējums no Piltenes pilsētas 

kadastra kartes zemes gabalam ar kadastra numurs ***, 4)Piltenes pilsētas domes sēdes 

19.05.2004. Protokola Nr.6. izraksts, 5)Zemes nomas līgums zemes gabalam ar kadastra 

numuru ***, 0,5 ha platībā 6) Izkopējums no Piltenes pilsētas kadastra kartes zemes 

gabalam ar kadastra numurs ***, 7)Piltenes pilsētas domes sēdes 21.02.2008. Protokols Nr.3 

izraksts, Zemes nomas līgums zemes gabalam ar kadastra numuru ***, 1,3 ha platībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta 2.punktu un A. Gebauera 04.09.2009. 

iesniegumu un novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2009.gada 15.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, M.Libkovskis, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, 

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

 

1. Izbeigt zemes nomas līgumu ar Arturu Gebaueru, personas kods *** par zemes 

gabalu, kadastra numurs ***, ar platību 2,1 ha, un kadastra numurs ***, ar platību1,3 

ha nomu.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 

 

 

 

 

 



 

 

41 

48. § 
PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

    Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Ilzes Skujiņas, personas kods ***, dzīvojošas 

***, iesniegumu, saņemts 23.09.2009. reģistrēts ar Nr.990, ar lūgumu atteikties no 

pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu. 

 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 78.pantu, Ministru kabineta 1994.gada 6.jūlija 

noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma 

pirmpirkuma tiesības““ un novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 15.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, D.Veidemanis, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu: 

Ilzei Skujiņai, personas kods ***, piederošo īpašumu „Gaitiņi“, Usmas  pagasts, 

Ventspils novads, kadastra numuru ***. 

 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 

 

49. § 
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM 

SKOLAS IELĀ 3, PILTENĒ 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

   Piltenes pilsētas pārvalde 17.09.2009. ir iesniegusi Ventspils novada domei 

iesniegumu, reģ. Nr.936, par adreses piešķiršanu Piltenes pilsētai piederošam 

namīpašumam, kas atrodas uz zemes gabaliem Skolas ielā 3, Piltenē, kadastra numurs 9813 

001 0407, kas sastāv no zemes gabala 1418 kv.m. un ēkas, reģistrēts zemesgrāmatā 

2000.gada 13. septembrī, nodalījuma nr.443. Ar Piltenes pilsētas domes 2000.gada 9. 

oktobra lēmumu, protokols nr.9, atdalīts zemes gabals ar adresi Skolas iela3A, platība 718 

kv.m. kadastra numurs 9813 001 0410. Uz zemes gabala atrodas daļa ēkas, zemesgrāmatā 

izmaiņas nav reģistrētas. Iesniegumam pievienoti: 1) Zemes robežu plāns kadastra numurs 

9813 001 0407, 2) Zemes robežu plāns kadastra numurs 9813 001 0410, 3) Adresācijas 

objekta izvietojuma shēma. 
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  Ņemot vērā to, ka namīpašumam, kas atrodas uz zemes gabaliem ar kadastra numuriem 

9813 001 0407, 9813 001 0410 nav piešķirta adrese un pamatojoties uz Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta pirmo un otro daļu, 15.panta pirmo daļu, kā arī 

ņemot vērā Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegumu un novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 15.oktobra sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, 

A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j:   

 

1. Namīpašumam, kas atrodas uz zemes gabaliem Piltenes pilsētā Skolas ielā 3, kadastra 

numurs 9813 001 0407, un Skolas ielā 3A, kadastra numurs 9813 001 0410, piešķirt 

adresi Skolas iela 3, Piltenes pilsēta, LV-3620.  

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

iesniedzējam ierakstītā sūtījumā uz viņa norādīto dzīvesvietas adresi. Vienu sēdes 

protokola izrakstu nosūtīt Valsts Zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajai 

pārvaldei. 

 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresāts 

un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, 

Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400 viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

50. § 
PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

        Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA ”Bērzi plus”, vienotais reģistra 

Nr.41202008941, juridiskā adrese Planīcas iela 1A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 

valdes priekšsēdētāja Andra Božes, personas kods  ***, 08.10.2009. iesniegumu, reģistrēts 

ar Nr.1212, ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Bungas” 

Ventspils novada Puzes pagastā. Iesniegumam pievienots pirkuma līgums un Zemesgrāmatu 

apliecības kopija. 

 Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 18.punktu, un novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 15. 

oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, D.Veidemanis, 

G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz: 

Raivim Mačtamam, personas kods ***, piederošo nekustamo īpašumu ”Bungas”, zemes 

gabalu 14,04 ha platībā, kadastra Nr.***, kas atrodas Ventspils novada Puzes pagastā.  
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2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 

 

51. § 
PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

   Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA ”V.B. Meža serviss”, vienotais reģistra 

Nr.41203030189, juridiskā adrese ”Pļavsargi”,  Alsungas pagasts, Alsungas novads, LV-

3306, valdes priekšsēdētāja Valda Bergmaņa, personas kods ***, 06.10.2009. iesniegumu, 

reģistrēts ar Nr.1155, ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

”Mežirbes”, kadastra numurs ***, Ventspils novada Jūrkalnes pagastā. Iesniegumam 

pievienots pirkuma līgums. 

 

   Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18. punktu un Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2009.gada 15.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz: 

Modrim Siliņam personas kods ***, piederošo nekustamo īpašumu ”Mežirbes”, zemes 

gabalu ar kopējo platību 4,6 ha, kadastra numurs ***, kas atrodas Ventspils novada 

Jūrkalnes pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 

 

52. § 
PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

   Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA ”V.B. Meža serviss”, vienotais reģistra 

Nr.41203030189, juridiskā adrese ”Pļavsargi”,  Alsungas pagasts, Alsungas novads, LV-

3306, valdes priekšsēdētāja Valda Bergmaņa, personas kods ***, 06.10.2009. iesniegumu, 

reģistrēts ar Nr.1156, ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

”Meža strēlnieki”, kadastra numurs ***, Ventspils novada Jūrkalnes pagastā. Iesniegumam 

pievienots pirkuma līgums. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18. 

punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 
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jautājumu komitejas 2009.gada 15. oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, M.Libkovskis, D.Veidemanis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, 

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

 

1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz: 

Andrim Klaivam personas kods ***, piederošo nekustamo īpašumu ”Meža strēlnieki”, 

zemes gabalu ar kopējo platību 4,8 ha, kadastra numurs ***, kas atrodas Ventspils 

novada Jūrkalnes pagastā. 

 

2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 

53. § 
PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

   Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Centas Astridas Kārkliņas, personas kods ***, 

dzīvojošas ***, 09.10.2009. iesniegumu, reģistrēts ar Nr.1219, ar lūgumu atteikties no 

pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Kāpas”, kadastra numurs ***, Ventspils 

novadā Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienots pirkuma līgums. 

 

   Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta, 1. daļas 18.punktu un Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2009.gada 15.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

M.Libkovskis, D.Veidemanis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz: 

Centai Astridai Kārkliņai, personas kods ***, piederošo nekustamo īpašumu – zemes 

gabalu 9968 kv.m.(deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi kvadrātmetri) kopplatībā 

un uz tā esošās būves, kas atrodas Ventspils novadā, Tārgales pagastā, Lielirbē, ar 

nosaukumu ”Kāpas”, kadastra numurs ***. 

 

2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 

 

54. § 
PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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   Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Miervalda Kvieša, personas kods ***, dzīvojoša 

*** iesniegumu, kas  saņets 06.10.2009., reģ.nr.1172, ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma 

tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Ielejas”, kadastra numurs ***, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā. 

 

   Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta, 1. daļas 18.punktu un Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2009.gada 15.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz: 

Miervaldim Kviesim, personas kods ***, piederošo nekustamo īpašumu ”Ielejas”, 

kadastra numurs ***, zemi 12,03 ha platībā, Ventspils novada Vārves pagastā.  

 

2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 

 

55. § 
PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

   Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA ”Apsīte”, vienotais reģistra 

Nr.41203022891, valdes locekļa Arņa Apsīša, dzīvojoša ***, 09.10.2009.  iesniegumu, 

reģistrēts ar Nr.1253, ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

”Vecstrazdi”, kadastra numurs ***, Ventspils novadā, Ugāles pagastā. Iesniegumam 

pievienots pirkuma līgums. 

 Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18. punktu un novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 15. 

oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, D.Veidemanis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, 

G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz: 

SIA ”Tāleja”, vienotais reģistrācijas Nr.50003511591, tās valdes loceklim Egīlam 

Dudem piederošo nekustamo īpašumu ”Vecstrazdi”, zemes gabalu ar kopējo platību 30,2 

ha, kadastra numurs ***, kas atrodas Ventspils novadā, Ugāles pagastā. 

 

2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 
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56. § 
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA PAGARINĀŠANU 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

  Ventspils novada dome ir saņēmusi Ugāles pagasta pārvaldē iesniegto Ivara Krieviņa, 

personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu, ar lūgumu par pašvaldībai piekrītošas un 

piederošas zemes gabala nomas līguma pagarināšanu.  

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu; likuma ” Par 

zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu un 12.pantu; Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta piektās daļas,   Ministru 

Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu” nosacījumiem, kā arī ņemot vērā novada domes nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 15.oktobra  lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j:   

 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar Ivaru Krieviņu, personas kods ***, par zemes 

gabala, kadastra numurs ***, Ventspils novads Ugāles  pagasts, ar kopplatību 1,0 ha, 

izmantošanu uz laiku  no1.01.2010. līdz 31.12.2015., nosakot zemes lietošanas 

mērķi lauksaimniecības vajadzībām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  divām lapām. 

 

57. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SADALĪŠANU UN  

NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANU  

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

         Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Ilzes Romānovas, personas kods ***, dzīvojošas ***, 

iesniegumu ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu „Dižkalnmalas“,  kadastra numurs ***, 

Tārgales pagasts, Ventspils novads un piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Imalas“.                      

      Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2., 3., 

4.punktu, 15.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.562 

„Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem“ 

un novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2009.gada 15.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Libkovskis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 
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D.Veidemanis, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dižkalnmalas “, kadastra numuru *** zemes 

gabalu ar kopējo platību 9,1 ha, piešķirot nekustamajam īpašumam, kadastra numuru 

***, un piešķirt nosaukumu „Imalas“,  Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz   vienas lapas. 

 

58.§ 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU ZEMESGABALU IZNOMĀŠANU,  

ZEMES NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANU 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

         Ventspils novada dome ir izskatījusi Tārgales pagasta pārvaldē saņemtos personu 

iesniegumus ar lūgumiem par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu nomas lietošanu.  

       Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu; likuma “Par 

zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu, 12.panta pirmās daļas 3.punktu; “Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma” 9.panta septītās daļas, 16.panta piektās daļas, 20.panta devītās daļas noteikumiem, 

likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.panta noteikumiem; 

Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” nosacījumiem, un ņemot vērā Ventspils novada domes nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (15.10.2009.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils  novada  

dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar: 

1.1. Kārli Grietnieku, personas kods  *** ( Ernesta Grietnieka mantinieku – mantojuma 

apliecība reģ. Nr.***), par zemes gabalu „Višķeri”, kadastra numurs ***, Elkšķene, 

Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, aptuveni 0.4 (4000 m
2
) hektāra platībā; 

1.2. Dmitriju Ševcovu, personas kods ***, par zemes gabalu „Platene 20”, kadastra 

numurs ***, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621 aptuveni 0,06 (600 m
2
) 

hektāru platībā; 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

59. § 
PAR ZEMES GABALU IERAKSTĪŠANU ZEMESGRĀMATĀ 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 
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M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 
 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

    Ventspils novada dome ir saņēmusi Tārgales pagasta pārvaldes ierosinājumu par 

pašvaldībai valdījumā esošu zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

     Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas, kas nosaka „...gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana...”, 77.panta otrās daļas, kas 

nosaka „...pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki)...,”, likuma 

„Par autoceļiem” 2.panta 1.un 2.daļas nosacījumiem, likuma “Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkta,  

4
1
panta, otrās daļas, 5.punkta  prasībām, kas nosaka, ka zemes reformas laikā uz 

pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja 

fiziskajām un juridiskajām personām,  ja šīs persona par zemi saņēmušas kompensāciju, nav 

pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana 

nav paredzēta, vai zemes piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, ja pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti pašvaldības funkciju 

īstenošanai un saskaņā ar Tārgales pagasta padomes 2008.gada 24.septembra sēdes Nr.12, 

5.§ lēmumu „Par neapbūvētu zemes gabalu paturēšanu Tārgales pagasta pašvaldības 

valdījumā pašvaldības funkcijas – autostāvvietu, piebraucamo ceļu un infrastruktūras 

izveidošanai” no kā izriet pašvaldības pienākumi izveidot piebraucamos ceļus, 

autostāvvietas un uzturēt tās atbilstoši likumos noteiktajām prasībām, ar iespējami 

mazākiem finanšu līdzekļiem, ievērojot dabas aizsardzības noteikumus dabas liegumos, 

Baltijas jūras piekrastē un ap citām ūdenstilpnēm, kā arī ņemot vērā, ka daļu pašvaldības 

teritorijas aizņem „Lībiešu krasta” kultūrvēsturiskā teritorija, kurā ir speciāli noteikumi 

lībiešu kultūrvides saglabāšanā. 

      Ventspils novada dome ir izskatījusi Tārgales pagasta pārvaldes ierosinājumu, un, ņemot 

vērā Ventspils novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas (15.10.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, 

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

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda sekojošus nekustamos 

īpašumus, kuri atrodas Tārgales pagasta teritorijā: 

1.1. „Stāvlaukums”, ar kadastra numurs 9866 003 0156, publiskas autostāvvietas 

uzturēšanai; 

1.2. „Pizes placis”, ar kadastra numurs 9866 003 0163, publiskas autostāvvietas 

uzturēšanai; 

1.3. „Jūras placis”, ar kadastra numurs 9866 003 0174, publiskas autostāvvietas 

uzturēšanai; 

1.4. „Pizes taka”, ar kadastra numurs  9866 003 0215, ceļa, kā piekļuves jūrai, 

uzturēšanai; 

1.5. „Ūgas placis”, ar kadastra numurs 9866 001 0088, publiskas autostāvvietas 

uzturēšanai; 
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1.6. „Viršu placis”, ar kadastra numurs 9866 001 0121, publiskas autostāvvietas 

uzturēšanai; 

1.7. „Prinču placis”, ar kadastra numurs 9866 001 0124, publiskas autostāvvietas 

uzturēšanai; 

1.8. „Laipnieki”, ar kadastra numurs  9866 007 0062, publiskas autostāvvietas 

uzturēšanai; 

1.9. „Grāvju placis”, ar kadastra numurs 9866 007 0113, publiskas autostāvvietas 

uzturēšanai; 

1.10. „Brasli”, ar kadastra numurs 9866 024 0082, ceļa, kā piekļuves upei, 

publiskas autostāvvietas uzturēšanai; 

2. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt dokumentu par šā lēmuma 

1.punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem sagatavošanu, lai tos nostiprinātu 

zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. 

3. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt darbību veikšanu, kas 

saistītas ar šā lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu reģistrēšanu  

zemesgrāmatā.   (Dokumentu pieprasīšanu, iesniegšanu saņemšanu VZD, arhīvos, 

u.c. instancēs un iesniegšanu zemesgrāmatā) 

4. Noteikt, ka Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvalde sedz  

izdevumus, kas radušies 1.punktā minēto nekustamo īpašumu reģistrēšanai 

zemesgrāmatā. 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai ( M.Imantai- Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Tārgales pagasta pārvaldei un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālās 

nodaļas Ventspils birojs. 

6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu 

adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas  Liepājas 

tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400 viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā 

stāšanas dienas. 

60. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU  

UN ZEMES NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANU 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 
 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada dome ir saņēmusi personu iesniegumus ar lūgumiem par viņu 

lietošanā esošo zemes gabalu, uz kuriem šīm personām izbeidzas zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības, iznomāšanu.  

Atbilstoši “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1.daļas 2.punkta noteikumiem lauku apvidus 

zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesnieguši Valsts 

zemes dienestā (VZD) zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu 
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pirms zemes izpirkuma līguma noslēgšanas, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

un tie iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi. Tārgales pagasta 

padome no VZD Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas 2009.gada 15.janvārī (reģ.Nr.20) ir 

saņēmusi ziņas par personām, kuras ir ieguvušas zemes nomas pirmtiesības.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu; likuma “Par zemes 

lietošanu un zemes ierīcību” 9., 12.pantiem; “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 2.punkta, 

25.panta 2.daļas  noteikumiem, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas noteikumiem: “Pašvaldībām piekrīt un 

uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma lauku apvidu zeme, uz kuru 

fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā 

ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu, ar bijušajiem šīs zemes pastāvīgajiem lietotājiem 

noslēdzami zemes nomas līgumi”; 2005.gada 30.augusta MK noteikumu Nr.644 “Noteikumi 

par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” nosacījumiem; ievērojot VZD Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas 

2009.gada 14.janvāra vēstuli Nr.2-04-ZK/65, un, ņemot vērā Ventspils novada domes 

nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (15.10.2009.) 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils  novada  dome n o l e m j: 

 

1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības Uldim Kristiņam, personas kods *** ar 

2009.gada 1.janvāri par pastāvīgā lietošanā nodotiem zemes gabaliem. 

 

2. Noslēgt tiesību aktos noteiktajā kārtībā zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Uldi Kristiņu, 

personas kods ***, par zemes gabaliem. 

 

3.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz trijām lapām. 

 

61. § 
PAR POPES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU  

GALA REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzim) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 
 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

    Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumā (protokols Nr.8.,36.§) „Par 

Ventspils novada Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju“ ir 

konstatētas neprecizitātes, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 2009.gada 

17.augusta atzinums Nr.6-2/324/09 ir sniegts par Popes pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumu pirmo redakciju, nevis par plānojuma grozījumu gala redakciju.  

       Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 42.1.punktu un 44.punktu, Ventspils novada 

domes Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 16.oktobra sēdes lēmumu 



 

 

51 

(protokols Nr.4; 3.§), atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, A.Mucenieks, 

G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 

redakciju kā galīgo redakciju. 

 

2. Uzdot Ventspils novada Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 

vadītājam Mārtiņam Libkovskim divu nedēļu laikā no novada domes lēmuma 

pieņemšanas Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju nosūtīt 

Kurzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai. 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra 

lēmuma (protokols Nr.8.,36.§) „Par Ventspils novada Popes pagasta teritorijas 

plānojuma grozījumu gala redakciju“ 2.,3. un 4.punktu. 

 

62. § 
PAR PILTENES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

     Ventspils novada dome 2009.gada 17.septembrī ir saņēmusi Piltenes pilsētas pārvaldes 

iesniegumu (reģistrācijas Nr.933) ar lūgumu izskatīt iespēju grozījumu uzsākšanai Piltenes 

pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojuma grozījumi 

nepieciešami sakarā ar grozījumiem Aizsargjoslu likumā un saņemtajiem iedzīvotāju 

ierosinājumiem. 

     Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Teritorijas plānošanas likumu, Ministru 

kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 49.1.punktu un Ventspils novada domes Teritoriju un ekonomikas 

attīstības komitejas 2009.gada 16.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.4.; 2.§), atklāti 

balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils  novada  

dome n o l e m j: 

 

1. Uzsākt Piltenes pilsētas ar l.t. teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam grozījumu 

(Teritorijas plānojuma Grozījumi)  izstrādi. 

2. Apstiprināt Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju Jāni Abakuku par Piltenes pilsētas ar 

l.t. teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju. 

3. Apstiprināt darba uzdevumu Piltenes pilsētas ar l.t. teritorijas plānojuma Grozījumu 

izstrādei. 

4. Publicēt paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu vietējā laikrakstā 

„Ventas Balss”, „Latvijas Vēstnesis” , Ventspils novada domes mājas lapā 
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www.ventspilsnd.lv, kā arī organizēt sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar darba 

uzdevumu. 

5. Piltenes pilsētas pārvaldei divu nedēļu laikā nosūtīt šo lēmumu un Darba uzdevumu 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Kurzemes plānošanas 

reģionam.  

6. Uzdot Attīstības nodaļas speciālistam plānošanas jautājumos (Ivetai Straumei) 

sagatavot pieprasījumu valsts mērķdotācijas saņemšanai LVL 7000,00 apmērā 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, nepieciešamo līdzfinansējumu LVL 

2100,00 apmērā piešķirt no novada domes 2010.gada budžeta līdzekļiem. Šā lēmuma 

4.punktā minētos pasākumus uzsākt pēc valsts mērķdotācijas piešķiršanas teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrādei. 

 

63. § 
PAR UGĀLES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 

 IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam  Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

     Ventspils novada dome 2009.gada 15.oktobrī ir saņēmusi Ugāles pagasta pārvaldes 

vēstuli Nr.224 „Par grozījumiem Ugāles pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā” 

(reģistrācijas Nr.1365) par grozījumu uzsākšanai Ugāles pagasta teritorijas plānojumā. 

Teritorijas plānojuma grozījumi nepieciešami sakarā ar Ugāles pagasta pārvaldē 

saņemtajiem iesniegumiem par lauksaimniecības zemju transformāciju par meža zemi un 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā neiekļautajiem karjeriem smilts-grants un smilts atradnē 

„Zeperi – Pāļi”. 

     Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Teritorijas plānošanas likumu, Ministru 

kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 49.1.punktu un Ventspils novada domes Teritoriju un ekonomikas 

attīstības komitejas 2009.gada 16.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.4.; 1.§), atklāti 

balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, M.Libkovskis, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils  novada  

dome n o l e m j: 

 

1. Uzsākt Ugāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu (Teritorijas plānojuma 

Grozījumi)  izstrādi. 

2. Apstiprināt Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju Helēnu Boitmani par teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju. 

3. Apstiprināt darba uzdevumu Ugāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādei. 

4. Publicēt paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu vietējā laikrakstā 

„Ventas Balss”, „Latvijas Vēstnesis”, Ventspils novada domes mājas lapā 

www.ventspilsnd.lv, kā arī organizēt sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar darba 

uzdevumu. 

http://www.ventspilsnd.lv/
http://www.ventspilsnd.lv/
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5. Ugāles pagasta pārvaldei divu nedēļu laikā nosūtīt šo lēmumu un Darba uzdevumu 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Kurzemes plānošanas 

reģionam.  

6. Teritorijas plānojuma grozījumus izstrādāt pieaicinot Ventspils novada domes un 

Ugāles pagasta pārvaldes speciālistus, 2009.gadā nepieciešamo finansējumu piešķirt 

no Ugāles pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

 

64. § 
PAR PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VĀRVES PAGASTA VĀRVES 

CIEMĀ” UN „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VĀRVES PAGASTA VENTAVAS 

CIEMĀ” APSTIPRINĀŠANU  

 (ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

       Vārves pagasta padome 2009.gada 26.jūnijā Vides ministrijā ir iesniegusi ERAF 

projektu iesniegumus „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā“  un 

„Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Ventavas ciemā“. 

      Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

13.punktu, kas nosaka, ka novada dome ir novadā iekļauto vietējo pašvaldību saistību 

pārņēmēja, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, 

Ventspils  novada  dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Vārves pagasta padomes ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 

Vārves pagasta Vārves ciemā“ ar identifikāciijas 

Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/004, tajā ietvertos pasākumus un finansējuma 

apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta 

budžeta kopsavilkumam. 

2. Apstiprināt Vārves pagasta padomes ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 

Vārves pagasta Ventavas ciemā“ ar identifikāciijas 

Nr.3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/005, tajā ietvertos pasākumus un finansējuma 

apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta 

budžeta kopsavilkumam. 

3. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā Vārves pagasta padomes iesniegtā 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā“ īstenošanai: 

88 061,00LVL, no kuriem 16 965,00LVL ir attiecināmās izmaksas, 71 096,00LVL ir 

neattiecināmās izmaksas. 

4. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā Vārves pagasta padomes iesniegtā 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Ventavas ciemā“ īstenošanai:             

172 319,00 LVL, no kuriem 17 570,00LVL ir attiecināmās izmaksas, 154 

749,00LVL ir neattiecināmās izmaksas. 
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5. Atcelt Vārves pagasta padomes 19.03.2009. lēmumu  (sēdes protokols Nr.3., 2.§) 

„Par projekta iesnieguma akceptēšanu „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta 

Vārves ciemā. 

6. Atcelt Vārves pagasta padomes 19.03.2009. lēmumu (sēdes protokols Nr.3., 3§) „Par 

projekta iesnieguma akceptēšanu „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta 

Ventavas ciemā. 

7. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai-Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma 

izrakstu Vārves pagasta pārvaldei un Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai. 

 

65. § 
PAR PROJEKTU „DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTES UZLABOŠANA UN 

KANALIZĀCIJAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS SISTĒMAS UZLABOŠANA PILTENES 

PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ”   

  (ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

    Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

13.punktu, kas nosaka, ka novada dome ir novadā iekļauto vietējo pašvaldību saistību 

pārņēmēja, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, 

Ventspils  novada  dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Piltenes pilsētas domes sagatavoto ERAF projektu „Dzeramā ūdens 

kvalitātes uzlabošana un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas uzlabošana 

Piltenes pašvaldības teritorijā“, tajā ietvertos pasākumus un finansējuma apjomu 

atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta 

kopsavilkumam. Projekta kopējās izmaksas LVL 587 373,41, t.sk. pašvaldības 

līdzfinansējums LVL 17 570,11. 

2. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā Piltenes pilsētas domes iesniegtā projekta 

„Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmas uzlabošana Piltenes pašvaldības teritorijā“ īstenošanai: 253 541,52 LVL, no 

kuriem 235 971,41 LVL ir neattiecināmās izmaksas, 17 570,11 LVL ir attiecināmās 

izmaksas. 

3. Atcelt Piltenes pilsētas domes 19.03.2009. lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 13.§) „Par 

ERAF līdzfinansējuma sagatavoto projekta iesnieguma apstiprināšanu“. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai-Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai, Smilšu ielā 1, Rīga, LV-1919 un 

Piltenes pilsētas pārvaldei. 
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66. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „MAZRUNČI“ PIRMO REDAKCIJU 

  (ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

     Ventspils novada dome ir saņēmusi plānotājas Tatjanas Laizānes (reģistrācijas apliecība 

BL Nr.0001354) izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju īpašumam „Mazrunči“, kadastra 

Nr.9884 004 0053, Ventspils novada Vārves pagastā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 

2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi“ 64.punktu un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas 2009.gada 16.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.4; 5.§),  atklāti balsojot: PAR 

– 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils  novada  

dome n o l e m j: 

 

1. Ventspils novada Vārves pagasta īpašuma „Mazrunči“ detālplānojuma pirmo 

redakciju nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājai Anželikai Brālītei, četru nedēļu laikā pēc šī 

lēmuma pieņemšanas, organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba 

uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai-Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma 

izrakstu Vārves pagasta pārvaldei. 

 

67. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „ĪRISI“ PIRMO REDAKCIJU 

  (ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

    Ventspils novada dome ir saņēmusi un izskatījusi plānotājas Tatjanas Laizānes 

(reģistrācijas apliecība BL Nr.0001354) izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju 

īpašumam „Īrisi“, kadastra numurs 9866 014 0043, Ventspils novada Tārgales pagastā, 

ņemot vērā detālplānojuma izstrādes vadītāja – Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja Mārča 

Laksberga 2009.gada 1.septembra ziņojumu par detālplānojuma atbilstību Tārgales pagasta 

teritorijas plānojumam, SIA „RETRAN“ 2009.gada 22.oktobra iesniegumu par nosaukumu 

piešķiršanu zemes vienībām, kā arī pamatojoties uz Ministru Kabineta 2009.gada 6.oktobra 
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noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 71.punktu un 

Ventspils novada domes Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 16.oktobra 

lēmumu (sēdes protokols Nr.4., 4.§), atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  

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

 

1. Ventspils novada Tārgales pagasta īpašuma „Irisi“ detālplānojuma pirmo redakciju 

nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam Mārcim Laksbergam, četru nedēļu laikā pēc šī 

lēmuma pieņemšanas, organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba 

uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 

 

3. Noteikt, ka detālplānojuma gala redakcijā precizējami 3.3.3.nodaļas „kanalizācija“ 

nosacījumi, norādot, ka gadījumā, ja tiek ierīkotas hermētiski noslēgtas sadzīves 

notekūdeņu kanalizācijas krājtvertnes, notekūdeņu izvešanā tiek nodrošināta 

normatīvajos aktos paredzēto prasību ievērošana. 

 

4. Saskaņā ar SIA „RETRAN“ 22.10.2009. iesniegumam pievienoto grafiskā pielikuma 

shēmu, jaunizveidotajām zemes vienībām piešķirt sekojošus nosaukumus: 

4.1. Īrisi;  

4.2. Brūklenes; 

4.3. Mellenes; 

4.4. Lācenes; 

4.5. Aronijas; 

4.6. Vēlziedes; 

4.7. Irbenes; 

4.8. Bārbeles; 

4.9. Krizdoles. 

 

68. § 
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA  „GULBJI 2“ APSTIPRINĀŠANU UN 

NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

     Ventspils novada dome ir saņēmusi SIA „Delta kompānija“ iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Gulbji 2“, Jūrkalnes pagastā, kad.Nr. ***, 

atdalītajam zemes gabalam un zemes gabalam ar kadastra Nr.*** piešķirt nosaukumu 

„Priedoliņi“ un apstiprināt apgrūtinājumus. 

    Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.,8.,9.,10.,18.panta prasībām, 19.panta otro daļu, 

20.pantu, MK 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projektu 

izstrādes noteikumi“ prasībām un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 2009.gada 16.oktobra lēmumu (protokols Nr.4; 7.§), atklāti balsojot: 

PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 
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R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, M.Libkovskis, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils  novada  

dome n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam” Gulbji-2”, zemes 

gabalam ar kadastra numurs  *** ar kopējo platību 14 ha, atdalot zemes gabalu 6,57 

ha platībā, nosakot sekojošus apgrūtinājumus; Baltijas jūras ierobežotas 

saimnieciskās darbības joslas teritorija – 6,57ha; aizsargjoslas teritorija gar valsts 

galveno autoceļu Ventspils – Liepāja -1,54ha; aizsargjoslas teritorija gar elektrisko 

tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 kv - 0,32ha; ceļa servitūta 

teritorija -0.13ha un zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība un mežsaimniecība. 

Atdalītajam zemes gabalam un zemes gabalam ar kadastra numurs *** piešķirt 

nosaukumu „ Priedoliņi”. 

2. Zemes īpašuma „ Gulbji-2” zemes gabala ar kadastra numurs *** paliekošā platība 

7,41 ha, kuram noteikti sekojoši apgrūtinājumi:  īpašumam „Gulbji-2” tiek noteikti 

sekojoši apgrūtinājumi: Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības joslas 

teritorija – 7,41ha; aizsargjoslas teritorija gar valsts galveno autoceļu Ventspils – 

Liepāja -0,27ha un zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība un mežsaimniecība. 

Atdalītajam zemes gabalam un zemes gabalam ar kadastra numurs  *** saglabāt 

nosaukumu” Gulbji-2”.  

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai-Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu uz iesniegumā norādīto adresi. 

 

69. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  „SANIKAS”  ZEMES LIETOŠANAS MĒRĶA MAIŅU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada dome ir saņēmusi Tārgales pagasta padomes 26.05.2009. saņemto 

Helmuta Jursona pilnvarotās personas Arvja Kņaza iesniegumu (reģ. Nr.179) ar lūgumu 

piešķirt nekustamā īpašuma „Sanikas„ zemes vienībai ar kadastra numuru ***, kopplatība 

2,087 hektāri, lietošanas mērķus – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve 0,3 ha 

platībā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 1,78 ha platībā.  

Īpašuma tiesības uz valsts zemesgabalu Ventspils novadā, Tārgales pagastā Packules 

ciemā, „Sanikas”, kadastra numurs  *** pieder Latvijas valstij VAS „Privatizācijas 

aģentūra” (turpmāk – PA) personā. Uz zemes gabala atrodas Helmutam Jursonam piederošs 

ēku (būvju) nekustamais īpašums, kas sastāv no vienas nedzīvojamās ēkas – kūts, kadastra 

numurs ***. PA 2008.gada 18.decembrī zemesgabalu „Sanikas” ir nodevusi nomas 

lietošanā Helmutam Jursonam. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra reģistrā (KR) zemes vienībai 

reģistrēts zemes lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601). 

Saskaņā ar spēkā esošo Tārgales pagasta teritorijas plānojumu zemes vienība „Sanikas”, 

kadastra numurs ***, atrodas divos zonējumos: pārējā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

(aptuveni puse zemes vienības) un plānotā ģimeņu māju dzīvojamās apbūves zeme (aptuveni 

puse zemes vienības).  
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Tārgales pagasta padome 2009.gada 9.jūnijā nosūtīja vēstuli (Nr.3-17/350) PA, 

informējot to par zemes vienības nomnieka H.Jursona pilnvarotās personas A.Kņaza 

ierosināto zemes lietošanas mērķu maiņu un lūdzot PA kā īpašnieka piekrišanu tai. No PA 

2009.gada 28.septembrī saņemta atbilde (reģ.nr.369) par to, ka tā neiebilst pret šādu zemes 

vienības lietošanas mērķu maiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pants nosaka, ka KR reģistrētai zemes 

vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekrītošo zemes platību atbilstoši 

Ministru Kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 

noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība. 

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 18.punktu lietošanas mērķu maiņu ierosina tās lietotājs vai nomnieks. 

       

 Pamatojoties uz “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta 1.daļu; 

Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “ Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

17.5.punktu, 18.punktu, ņemot vērā A.Kņaza iesniegumu un pievienotos dokumentus, 

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, M.Libkovskis, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils  novada  

dome n o l e m j:  
 

1. Mainīt nekustamā īpašuma „Sanikas”, Tārgales pagasta Packules ciemā, zemes vienības 

ar kadastra numuru ***, ar kopplatību 2,087 ha, lietošanas mērķi un noteikt to saskaņā ar 

zemes vienības platību sadalījumu šī lēmuma grafiskajā pielikumā Nr.1:  

1.1. lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods - 1003) 0,3 ha 

platībā, 

1.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods –  

0101) 1,778 ha platībā,  

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai- Lukašovai) triju dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstus 

iesniedzējam, VAS „Privatizācijas aģentūra”, Tārgales pagasta pārvaldei un Valsts Zemes 

dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 

 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresāts un 

trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas  Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, 

Liepājā, LV-3400 viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

70. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 24.SEPTEMBRA   LĒMUMA 

„PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU“ ATCELŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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     Ar Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu“ (protokols Nr. 8; 42.§) ir noteikts, ka Ventspils novada Tārgales 

pagasta nekustamajam īpašumam „Laimiņas“ zemes vienībai ar kadastra numurs ***, 

uzsākama detālplānojuma izstrāde, ņemot vērā saimniecības „Laimiņas“ īpašnieces Gelintas 

Egendorfas, personas kods ***, dzīvo *** iesniegumu, ka detālplānojums nepieciešams 

sakarā ar plānoto zemes vienības apbūvi un pamatojoties uz Ministru Kabineta 2009.gada 

19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 

54.4.punktu – sakarā ar to, ka apbūve plānota lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā, kurā 

teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana primāri    noteikta apbūvei – Tārgales pagasta 

teritorijas plānojumā zemes vienībai noteikta atļautā izmantošana „jaukta sabiedrisko, 

darījumu un dzīvojamās apbūves teritorija“. 

   No 2009.gada 10.oktobra stājušies spēkā Ministru Kabineta 06.10.2009. noteikumi 

Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“, kuri augstākminētajos 

gadījumos neparedz nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu. 2009.gada 16.oktobrī no 

G.Egendorfas, p.k. ***, dzīvo ***, saņemts iesniegums ar lūgumu atsaukt pieņemto lēmumu 

par atļauju veikt detālpānojuma izstrādi sakarā ar izmaiņām likumdošanā. 

    Ņemot vērā augstākminēto situāciju, pamatojoties uz izmaiņām Ministru Kabineta 

noteikumos „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ un Ventspils novada 

domes Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 16.oktobra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.4., 18.§), atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, 

G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – 

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

 

1. Atcelt Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu“ (sēdes protokols Nr.8., 42.§). 
 

2. Informēt Gelintu Egendorfu, ka plānotā apbūve saimniecībā „Laimiņas“ veicama 

atbilstoši Ventspils novada domes instrukcijai „Par būvniecības īstenošanas kārtību 

Ventspils novadā”. 
 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai- Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu G.Egendorfai uz iesniegumā norādīto adresi. 

 

71. § 
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA  „ZAKSI“ UN „NAGAŽI“ 

APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

     Ventspils novada dome ir saņēmusi SIA „Metrum“ iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu Ventspils novada Užavas pagasta īpašumu „Zaksi“ un „Nagaži“ ar 

kadastra numurs  *** un  kadastra numurs  *** robežu pārkārtošanai. 



 

 

60 

    Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.,8.,9.,10.,18.panta prasībām, 19.panta otro daļu, 

20.pantu, Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības 

projektu izstrādes noteikumi“ prasībām un Ventspils novada domes Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 16.oktobra lēmumu (protokols Nr.4; 19.§), 

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils  novada  

dome n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Užavas pagasta ”Zaksi” un 

„Nagaži“ robežu pārkārtošanai, no īpašuma „Nagaži“ zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  *** atdalot zemes gabalu ~1.5 ha platībā un  to pievienojot nekustamā 

īpašuma „Zaksi“ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***. 

 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 

4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai-Lukašovai) divu nedēļu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam un 

projekta izstrādātājam SIA „Metrum“. 

 

72. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ROBEŽU PĀRVIETOŠANU UN  

ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

     Ventspils novada domē 08.10.2009. saņemts Andra Krumovica, personas kods ***, dzīvo 

***, un Dainas Apsītes, personas kods ***, dzīvo ***, iesniegums ar lūgumu atļaut veikt 

zemes gabala „Mežnieki“, Popes pagastā, kad.Nr.  *** un zemes gabala „Gandri“, kadastra 

numurs *** robežu pārvietošanu, atdalot no zemes gabala ar kadastra numurs *** zemes 

gabalu, uz kura atrodas  būve kadastra numurs  *** ar aptuveno platību 0,1 ha, pievienojot 

to zemes gabalam „Gandri“, kadastra numurs ***.   

   Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta  3. punktu, Ministru kabineta 2007.gada 

21.augusta noteikumiem Nr.562 „Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas 

kārtību un to noteikšanas kritērijiem“ un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības  komitejas 2009.gada 16. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.4.,9.§),   atklāti 

balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils  novada  

dome n o l e m j:  

 

1. Īpašniekiem izstrādājot zemes ierīcības projektu, atļaut  veikt zemes gabala 

„Mežnieki“, kadastra numurs ***, kas atrodas Popes pagastā, Ventspils novadā  un 

zemes gabala „Gandri“, kadastra numurs ***, kas atrodas Popes pagastā, Ventspils 
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novadā,  robežu pārvietošanu, atdalot no zemes gabala „Mežnieki“ ar kadastra 

numurs *** zemes gabalu uz kura atrodas  būve ar  kadastra numurs ***, ar 

aptuveno platību 0,1 ha, pievienojot to zemes gabalam „Gandri“, kadastra numurs 

***. 

 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķis atbilstoši Popes pagasta teritorijas plānojumam –  

savrupmāju dzīvojamās apbūves zona. 

 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 

 

4. Izstrādāto zemes ierīcības projektu iesniegt apstiprināšanai Ventspils novada domē 

Skolas ielā 4, Ventspilī. 

 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai- Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Popes pagasta pārvaldei, A.Krumovicam un A.Apsītei uz iesniegumā 

norādīto adresi. 

 

73. § 
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA „KRASTNIEKI” UZSĀKŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada domē saņemts un izskatīts Gata Dauksta, personas kods ***, dzīvojoša 

***, 2009.gada 17.septembra iesniegumu, reģ. 17.09.2009. nr.3-24/51, par 1.0 ha platības 

atdalīšanu no zemes īpašuma “Krastnieki”, kadastra numurs ***, platība 16.0 ha, ko pēc 

atdalīšanas pievienos īpašumam “Ventmaļi”, kadastra numurs ***, kas atrodas Piltenes 

lauku teritorijā, Ventspils novadā, konstatēts: 

Gata Dauksta nekustamais īpašums “Krastnieki”, kadastra numurs ***, platība 16.0 ha, 

ar Ventspils rajona zemesgrāmatu nodaļas 1995.gada 1.septembra lēmumu, nodalījums 

nr.18, nostiprināts zemesgrāmatā. Uz atdalāmā zemes gabala neatrodas ēkas un būves. 

Nekustamais īpašums “Ventmaļi”, kadastra numurs ***, platība 1.3 ha, nostiprināts 

zemesgrāmatā ar Ventspils rajona zemesgrāmatu nodaļas 1996.gada 16.decembra lēmumu, 

nodalījums nr.93,  uz zemes gabala neatrodas ēkas un būves. 

Nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. Saskaņā ar Ventspils rajona Piltenes pilsētas ar l.t. teritorijas 

plānojumu (2008.-2020.), zemes gabalus sadala un jaunus izveido ievērojot, ka minimālais 

zemes gabala lielums Piltenes pilsētas lauku teritorijā ir 2.0 ha. 

Pamatojoties uz “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19.panta 1.punktu, likuma 

“Zemes ierīcības likuma” 5., 8., 9., 10., 18.pantu prasībām un Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 16.oktobra lēmumu (protokols 

Nr.4; 10.§), atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, 

Ventspils  novada  dome n o l e m j:  



 

 

62 

 

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi Gata Daukstes nekustamam īpašumam 

“Krastnieki”, kadastra numurs ***, platība 16.0 ha, saskaņā ar 1.pielikumu, atdalot 

no zemesgabala, aptuveni 1.0 ha platību, piešķirot atdalītam zemesgabalam 

nosaukumu “Ventmaļi”. Atdalītais zemesgabals tiks pievienots nekustamam 

īpašumam “Ventmaļi”, kadastra numurs ***. 

2. Atdalāmam zemesgabalam, aptuveni 0.5 ha platībai, noteikt galveno zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

NĪLM kods 0101, un aptuveni 0.5 ha platībai - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. 

3. Atdalāmam zemesgabalam noteikt servitūta ceļu pa zemesgabala ziemeļu – austruma 

malu, aizsargjoslas teritoriju gar 0.4kW elektrisko tīklu gaisvadu līniju un Ventas 

upes aizsargjoslu teritoriju. 

4. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei saskaņā ar 

2.pielikumu. 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai- Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu G.Daukstam uz iesniegumā norādīto adresi. 

 

74. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES PROJEKTU,  INVESTĪCIJU  

UN BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMU  

(ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Ventspils novada domes 2009.gada 

30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 ”Ventspils novada pašvaldības nolikums” 1.15.4.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis, 

E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils  novada  dome  

n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma projektu „Ventspils novada 

domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas nolikums” (Pielikumā uz 

divām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas 

nolikums” stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

75. § 
PAR USMAS PAGASTA PĀRVALDNIEKU 

(ziņo:D.Valdmanis, debatēs: A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, M.Dadzis, G.Bože,  G.Šķesters) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu izpiddirektoram D.Valdmanim. 
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D.Valdmanis informē, ka konkursā uz Usmas pagasta pārvaldnieka amata vietu neviens no 

konkursa pretendentiem nav ticis apstiprināts. Minētajā jautājumā ir iespējami trīs 

risinājumi. Pirmkārt, nozīmēt uz laiku citas pārvaldes vadītāju papildus pildīt arī Usmas 

pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus. Otrkārt, jārīko atkārtots konkurss, vai, treškārt, 

uzdodam jau esošajam Usmas pagasta pārvaldes vadītāja v.i. G.Šķesteram pildīt Usmas 

pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus. 

A.Jaunsleinis norāda, ka iespējams līdz reformu beigām šī brīža pārvaldnieks būtu atstājam 

amatā, jo iebildumi par viņa veikto darbu nav bijuši. Ierosina pagarināt G.Šķestera darbību 

Usmas pagasta pārvaldes pārvaldnieka vietas izpildītāja amatā. 

M.Dadzis pievienojas A.Jaunsleiņa izteiktajam viedoklim. 

G.Ansone arī norāda, ka saglabājama šī brīža esošā situācija. 

Sēdes vadītājs aicina balsot par G.Šķestera darbības Usmas pagasta pārvaldes pārvaldnieka 

vietas izpildītāja amatā pagarināšanu. 

Ņemot vērā to, ka konkursā uz Ventspils novada Usmas pagasta pārvaldnieka amata vietu 

neviens no konkursa pretendentiem nav ticis apstiprināts Usmas pagasta pārvaldnieka amatā, 

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, D.Veidemanis, I.Cērpa),  PRET - 

nav,  ATTURAS –  4 balsis (A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, E.Kuģeniece), Ventspils  

novada  dome n o l e m j:  

 

 Pagarināt Gendriha Šķestera pilnvaras Usmas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu 

izpildītāja amatā līdz nākamajam novada domes lēmumam. 

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

Sēdi slēdz plkst. 14.10 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


