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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  17.decembrī                                                                                12 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 
 

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 

Andris Jaunsleinis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Dainis Veidemanis 

Nellija Sileviča 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Zanda Šnepeste, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

                                    Gunita Treigūte, juriskonsulte 
                                    Voldemārs Akmentiņš, Sabiedriskā transporta pakalpojumu  

                                     nodaļas vadītājs 

 

Piedalās:     Sandra Jurcika, Ventspils novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja. 

                   Inta Rudbaha, Ventspils nopvada Sociālā dienesta vadītāja 

                   Mārcis Laksbergs, Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs 

 

Nepiedalās: deputāts Mārtiņš Libkovskis     

                            

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

sekojošiem  jautājumiem: 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi saistošajoas noteikumos Nr.1 „Ventspils 

novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnd.lv/
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2. Par Usmas pagasta padomes valsts amatpersonas darbības tiesiskumu. 

3. Par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam Aivaram 

Muceniekam, priekšsēdētāja 1.vietniekam Mārim Dadzim, priekšsēdētāja 1.vietniecei 

Gunitai Ansonei, priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Libkovskim. 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu „Puzes attīstības veicināšanas biedrībai Niedre”. 

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Zigate”. 

6. Par dāvinājuma līguma apstiprināšanu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada 2009.gada budžetā.  

8. Par izmaiņām Ventspils novada reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā. 

 

 Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

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

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

n o l e m j: 

 

     Apstiprināt šādu 2009.gada 17.decembra domes sēdes darba kārtību: 
 

1. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā. 

2. Par autoceļa fonda līdzekļu izlietošanu 2010.gadā. 

3. Par savstarpējiem norēķiniem izglītības pakalpojumu sniegšanā 2010.gadā. 

4. Par maksas pakalpojumiem Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā. 

5. Par Ventspils novada bērnu nama „Stikli” nolikumu. 

6. Par Stiklu speciālās internātskolas pārņemšanu. 

7. Par Stiklu speciālās internātskolas nolikumu. 

8. Par izmaiņām Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas locekļu sastāvā. 

9. Par novada Sociālā dienesta izveidošanu. 

10. Par Ventspils novada Sociālā dienesta nolikumu. 

11. Par Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtības nolikumu 

12. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.12.2009. lēmuma Nr.9, 

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

17.novembra lēmuma Nr.7 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” un 2009.gada 

30.novembra lēmuma Nr.8 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu” 

apstiprināšanu. 

13. Par SIA „Marivine” iesniegumu. 

14. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu. 

15. Par koku likvidēšanu. 

16. Par koku ciršanu nekustamā īpašumā „Jēkabsoni”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

18. Par nedzīvojamo telpu nomu (Kitte). 

19. Par zemes vienības „Krīkļi” Tārgales pagastā uzmērītās platības un robežu apstiprināšanu. 

20. Par zemes vienības „Viņķi” Tārgales pagastā uzmērītās platības un robežu apstiprināšanu.  

21. Par adreses piešķiršanu pirts ēkai Tārgales pagasta „Upīši”. 

22. Par zemes nomas līguma izbeigšanu, iznomājamā zemesgabala platības maiņu (Sproģis). 

23. Par zemes gabala Lielā ielā 18, Piltenē uzmērītās platības un robežu apstiprināšanu. 

24. Par piekrišanas  sniegšanu Tatjanai Barakauskai iegūt īpašumā zemes vienību „Jauntuči” 

domājamo daļu. 
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25. Par piekrišanas sniegšanu Ļubovai Bļinkovai iegūt īpašumā zemes vienību „Priedes 199” 

domājamo daļu un atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. 

26. Par Užavas pagastā esošu zemes vienību un lietošanas mērķu noteikšanu (par ceļiem). 

27. Par Tārgales pagastā esošu zemes vienību piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu (par 

ceļiem). 

28. Par Tārgales pagasta padomes 29.04.2009. lēmuma precizēšanu. 

29. Par zemes nomas līguma izbeigšanu (Sluģevics). 

30. Par adreses piešķiršanu Ugāles evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcai. 

31. Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabalam ar kadastra numuru 9890 001 0345 Ziru 

pagastā un zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

32. Par Ventspils novadā esošu zemes vienību piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu. 

33. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Birzes”). 

34. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Avenes”). 

35. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Senlejas”). 

36. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Svīres”). 

37. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Svīķi”). 

38. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Jaungates”). 

39. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Simsoni”). 

40. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Vītolkalni”). 

41. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Dzenīši”). 

42. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Bērziņi”). 

43. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Lejas”). 

44. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Tēraudi”). 

45. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Dižpūšļi”). 

46. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Vēdzeles”). 

47. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Ķīķi”). 

48. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Būkas”). 

49. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Purvāji”). 

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

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

52. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Ežmalas”, „Smiltnieki”). 

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

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

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

56. Par Ventspils novadā esošu zemes vienību piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu. 

57. Par zemes gabala ar kadastra nr. 9894 004 0065 Zlēku pagastā, robežu grozīšanu. 

58. Par zemes gabala noteikšanu pašvaldības valdījumā esošu ēku uzturēšanai Ances pagastā, 

adreses piešķiršanu. 

59. Par saistošiem noteikumiem „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 

Ventspils novada teritorijā”. 

60. Publiskā iepirkuma kārtības noteikumi Ventspils novada domes izveidotajās iestādēs. 

61. Par izmaiņām valsts mērķdotācijās novada infrastruktūras attīstības izlietojumā. 

62. Par ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” iesniegtā 

projekta „Jūrkalnes sporta zāles būvniecība” atsaukšanu. 

63. Par detālplānojumu „Rutki” pirmo redakciju. 

64. Par detālplānojuma „Griezes” gala redakciju. 

65. Par SIA „TCK” ierosinātā detālplānojuma īpašumiem Tārgales pagastā Ventspils novadā 

darba uzdevuma apstiprināšanu. 

66. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi saistošajoas noteikumos Nr.1 „Ventspils novada 

pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 

67. Par Usmas pagasta padomes valsts amatpersonas darbības tiesiskumu. 
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68. Par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam Aivaram 

Muceniekam, priekšsēdētāja 1.vietniekam Mārim Dadzim, priekšsēdētāja 1.vietniecei 

Gunitai Ansonei, priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Libkovskim. 

69. Par līdzfinansējuma piešķiršanu „Puzes attīstības veicināšanas biedrībai Niedre”. 

70. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Zigate”. 

71. Par dāvinājuma līguma apstiprināšanu. 

72. Par grozījumiem Ventspils novada 2009.gada budžetā.  

73. Par izmaiņām Ventspils novada reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā. 

Pirms darba kārtībā esošo jautājumu izskatīšanas, sēdes vadītājs aicina deputātus uzklausīt 

Ventspils novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Sandras Jurcikas atskaiti par paveiktajiem 

darbiem. 

 

S.Jurcika informē, ka darbs ticis uzsākts ar šī gada 1.oktobri. Ir plašs darbības spektrs. 

Informē, ka vismazākais darba apjoms konstatēts Jūrkalnē, tādējādi iespējams nākotnē būtu 

lietderīgāk Jūrkalnes bāriņtiesas locekļa amatu apvienot ar Užavas pagastā esošo. Kā arī 

informē par 5 Bāriņtiesas locekļu apmācības nepieciešamību. Paskaidro, ka līdzekļi kursu 

apmeklēšanai ir tikuši ieplānoti budžetā. S.Jurcika arī informē par tehnisko darbinieku 

nepieciešamību Bāriņtiesas darbības uzlabošanai. 

 Deputātiem jautājumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus uzklausīt Ventspils novada Sociālā dienesta vadītājas Intas 

Rudbahas atskaiti par paveiktajiem darbiem. 

 

I.Rudbaha informē, ka 4 Sociālā dienesta darbinieki ir ar atbilstošu izglītību- Zlēkās, Ancē, 

Tārgalē un Puzē. Kopā Sociālais dienests izskatījis 215 iesniegumus no pagastu/pilsētas 

pārvaldēm. Ir izskatīti jautājumi par GMI pabalstiem, izsniegtas trūcīgo statusu apliecinošas 

izziņas, izskatīti jautājumi par brīvpusdienām bērniem. Kā arī informē par nepieciešamo 

tehnisko nodrošinājumu grāmatvedim dienesta darbības nodrošināšanai. 

Deputātiem jautājumu nav. 

 

Sēdes vadītājs uzaicina sākt darba kārtībā esošo jautājumu izskatīšanu. 

1.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU UN AMATALGU 

SARAKSTĀ 

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

 

     A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13. un 27.punktu, 

Ventspils novada domes 30.07.2009. Saistošo noteikumu Nr.1 “Ventspils novada pašvaldības 

nolikums” 9.10.punktu, kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes finanšu komitejas 

10.12.2007. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

G.Ansone, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, 
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E.Kuģeniece, R.Krūmiņš, G.Roderte, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (G.Bože), 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Grozīt 2009.gada 30.jūlija nolikuma Nr.2 „Ventspils novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumu “Ventspils novada 

pašvaldības amatu un amatalgu saraksts”, kas apstiprināts 24.09.2009. Ventspils 

novada domes sēdē (protokols Nr.8, 1.§) saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Grozījumi 2009.gada 30.jūlija nolikuma Nr.2 „Ventspils novada pašvaldības 

darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumā “Ventspils novada 

pašvaldības amatu un amatalgu saraksts” stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri. 

3. Lēmuma 1.punktā minētā Pielikuma Nr.1 11.punkts stājas spēkā ar atsevišķu 

novada domes priekšsēdētāja rīkojumu. 

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas 2009.gada 30.jūlija 

nolikuma Nr.2 „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikums” pielikumā “Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu 

saraksts”,  iekļaujot grozījumus. 

 

2. § 
PAR AUTOCEĻU FONDA LĪDZEKĻU IZLIETOŠANU 2010.GADĀ 

(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 likuma „Par autoceļiem” 12.panta 2. un 8.daļu un Ministru kabineta 

2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 

programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, kā arī saskaņā ar Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 

14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Pašvaldības autoceļa fonda līdzekļus sākot ar 2010.gadu izlietot saskaņā ar  

novada domes apstiprināto tāmi. 

 

2. Pagastu/pilsētas pārvaldēm līdz 2010.gada 6.janvārim iesniegt novada domē: 

2.1. informāciju par autoceļa fonda līdzekļu atlikumu uz 2010.gada 1.janvāri; 

2.2. tāmi par nepieciešamajiem līdzekļiem no autoceļa fonda. 

 

3. § 
PAR SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMU 

SNIEGŠANĀ 2010.GADĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

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

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu un  Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.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.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

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

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

 

1. Noteikt, ka no 2010.gada 1.janvāra savstarpējie norēķini par izglītības 

pakalpojumiem starp novadā esošajām pagasta/pilsētas pārvaldēm netiek veikti. 

 

2. Līgumus par izglītības pakalpojumiem ar citām pašvaldībām slēdz Ventspils 

novada dome. 

 

3. Ventspils novada dome pilnvaro savā vārdā slēgt līgumus par izglītības 

pakalpojumiem novada domes Izglītības pārvaldi. 

 

 

4. § 

PAR MAKSAS PAKALPOJUMIEM VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ  

(ziņo: G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunita Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu, kā arī piebilst, ka Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejā ticis nolemts, ka par laulības noslēgšanu bez svinīgās ceremonijas maksājama 

nodeva Ls 10 apmērā, kā arī citu certemoniju vadīšana ir apmaksājama ar nodevu Ls 10 

apmērā. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

Ventspils novada domes sociālās, kultūras un sporta komitejas 10.12.2009. lēmumu, atklāti 

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

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

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

 

1. Ar 2010.gada 4.janvāri noteikt maksu par pakalpojumiem Ventspils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā:  

Nr. 

p.k. 

Pakalpojums Maksa 

(Ls) 

1. Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija* 20,00 
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2. Kāzu jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un 

vadīšana 

20,00 

3. Laulības noslēgšana bez svinīgās ceremonijas*, izbraucot uz 

pārvaldi  

10,00 

4. Kāzu jubileju un citu ceremoniju sagatavošana un vadīšana 

(bez svinīgi, literāri muzikāla noformējuma), izbraucot 

uz pārvaldi 

10,00 

5. Arhīva izziņas vai izraksta sagatavošana 1 lpp. 1,69 

6. Dokumentu pavairošana un apstiprināšana ar nodaļas 

vadītājas parakstu 1 lpp. 

0,17 

* Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības reģistrāciju. 

2. No maksas pakalpojumu maksas 50% apmērā atbrīvojami 1 un 2 .grupas invalīdi, 

pensionāri, personas, kuras atzītas par trūcīgām. 

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Ventspils novada pamatbudžetā. 

4. Ventspils novada Kancelejas nodaļai nodrošināt lēmuma ievietošanu Ventspils novada 

mājas lapā. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju 

(padomju) Dzimtsarakstu nodaļu noteiktos maksas pakalpojumus.  

 

5. § 
PAR VENTSPILS NOVADA BĒRNU NAMA „STIKLI“ NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunita Ansonei. 

G.Ansone informē par nolikuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 7.punktu un 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 37.panta 2.daļu un ņemot vērā Ventspils novada 

domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas (10.12.2009.) lēmumu, atklāti 

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

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

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

 

1. Apstiprināt „Ventspils novada Sociālā dienesta Bērnu nama „Stikli” nolikumu” 

(pielikumā uz sešām lapām). 

2. Sagatavot minētos nolikumu parakstīšanai. 

3. „Ventspils novada Sociālā dienesta Bērnu nama „Stikli” nolikums” stājas spēkā 

2010.gada 4.janvārī. 
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6. § 
PAR STIKLU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS PĀRŅEMŠANU 

(ziņo: G.Ansone; debatēs: A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Treigūte, 

D.Valdmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunita Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

A.Jaunsleinis ierosina, ka lēmuma projekta 1.punktā svītrot vārdu „pārņemt” un tā vietā 

rakstīt „Reģistrēt uz Ventspils novada pašvaldības vārda”. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešo daļu un Vispārējā izglītības likuma 

51.panta otrās daļas 2.punktu – kas nosaka, ka saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, 

dibina, reorganizē un likvidē internātskolas, kuros mācās lielākoties attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā dzīvojoši izglītojamie ar speciālām vajadzībām un to, ka Stiklu 

speciālā internātpamatskola ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijā Izglītības iestāžu 

reģistrā 2000.gada 19.oktobrī, ar reģistrācijas Nr.2620901132, kā Rajona padomes dibināta 

izglītības iestāde, pamatojoties uz Ventspils rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 

1991.gada 6.novembra lēmumu Nr.77 „Par izglītības iestāžu pašvaldības īpašumu noteikšanu 

pārejas periodā”, kā arī to, ka Stiklu speciālā internātpamatskola nav minēta 2003.gada 

16.septembra Ministru Kabineta noteikumos Nr.528 „Izglītības un zinātnes ministrijas 

nolikums” kā Ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestāde un, ņemot vērā un 

Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas (10.12.2009.) 

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

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

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

dome n o l e m j: 

 

1. Reģistrēt Ventspils administratīvajā teritorijā izvietoto Stiklu speciālo 

internātpamatskolu, Reģ. Nr.2620901132,”Stiklos”, Puzes pagastā, Ventspils rajonā, 

LV-3613 ar 2010.gada 4.janvāri uz Ventspils novada pašvaldības vārda. 

2. Noteikt, ka Ventspils novada pašvaldība pārņem lēmuma 1.punktā minētās iestādes 

 mantu, tiesības un saistības.  

3. Uzdot novada domes izpilddirektoram D.Valdmanim veikt nepieciešamās darbības, 

kas saistītas ar iestādes pārņemšanu. 

 

7. § 
PAR STIKLU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunita Ansonei. 

 

G.Ansone informē par nolikuma  projektu. 

 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 

8.punktu,Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālo 

lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas  (10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Apstiprināt „Stiklu speciālās internātpamatskolas nolikums” nolikuma projektu  

(Pielikumā uz deviņām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. „Stiklu speciālās internātpamatskolas nolikums” stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī. 

4. Atzīt ar par spēku zaudējušu 2007.gada 23.oktobra ”Stiklu speciālās 

internātpamatskolas nolikums”.   
 

 

8. § 
PAR  IZMAIŅĀM IZGLĪTĪBAS, BĒRNU UN JAUNATNES LIETU KOMISIJAS 

LOCEKĻU SASTĀVĀ 

(ziņo: G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunita Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma  projektu. 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Sakarā ar Edgara Naudiņa, adrese:***, darba tiesisko attiecību izbeigšanu Ziru pamatskolā un  

komisijas sēžu neapmeklēšanu, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās 

daļas 24.punktu, kā arī ņemot vērā Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

2009.gada 10.decembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

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

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

 

1. Atbrīvot Edgaru  Naudiņu no Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas 

locekļa pienākumu pildīšanas. 

2. Par Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas locekli iecelt Užavas 

pamatskolas direktori Guntru Magonīti. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, 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.  

 

9. § 
PAR VENTSPILS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA IZVEIDOŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Čaklis, I.Rudbaha, G.Ansone) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 
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Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Nolūkā nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas sociālās palīdzības jomā un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu; 21.panta 1.daļas 8.punktu un 

9.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta 2.daļu, ņemot vērā 

Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (protokols Nr.11./51.§) un 

Ventspils novada domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas  (10.12.2009.) 

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

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

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

dome n o l e m j: 

 

1. Izveidot ar 2010.gada 1.janvāri iestādi - Ventspils novada Sociālais dienests. 

2. Noteikt, ka Ventspils novada Sociālais dienests ir Ventspils novada domes izveidota 

iestāde ar sekojošu struktūrvienību – Bērnu nams „Stikli”. 

3. Noteikt Ventspils novada Sociālā dienesta juridisko adresi  - „Dzintarkalni”, Tārgales 

pagasts, Ventspils novads, LV-3621.  

4. Noteikt, ka Ventspils novada pašvaldības Sociālais dienests kā Ventspils novada 

centrālās administrācijas struktūrvienība darbību izbeidz 2009.gada 30.decembrī.  

5. Noteikt, ka Ventspils novada Sociālais dienests ir Ventspils novada pašvaldības 

Sociālā dienesta lietvedības un arhīva pārņēmēja.  

6. Apstiprināt par Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāju Intu Rudbahu, personas 

kods***, ar 2010.gada 1.janvāri. 

7. Apstiprināt par Ventspils novada Sociālā dienesta vadītājas vietnieci Aigu Strazdiņu, 

personas kods***, ar 2010.gada 1.janvāri. 

8. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai Intai Rudbahai līdz 2010.gada 1.februārim pārslēgt 

darba līgumus ar Ventspils novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniekiem. 

9. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim noslēgt darba 

līgumu ar Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāju Intu Rudbahu. 

 

10. § 
PAR VENTSPILS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Lai realizētu pašvaldības autonomās funkcijas sociālās palīdzības jomā un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (protokols Nr.11./51.§)  un ņemot 

vērā Ventspils novada domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas  

(10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikuma projektu „Ventspils novada Sociālā 

dienesta nolikums” (Pielikumā uz piecām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada Sociālā dienesta nolikums” stājas spēkā 2010.gada 

1.janvārī. 

4. Atzīt ar 2009.gada 30.decembri par spēku zaudējušiem Ventspils novada pašvaldības 

Sociālā dienesta nolikumus.   

 

11. § 
PAR VENTSPILS NOVADA AMATIERKOLEKTĪVU VADĪTĀJU FINANSĒŠANAS 

KĀRTĪBAS  NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone; debatēs: E.Kuģeniece) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

E.Kuģeniece ierosina papildināt nolikuma 8.2.punktu ar frāzi „sadarbībā ar kultūras darba 

organizatoru“, un 15.1.punktu ar vārdu „seniori“. 

 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Nolūkā sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu  un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

28.07.2009. MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un un 

ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

(10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

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

novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt „Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtība” 

nolikumu (pielikumā uz piecām lapām). 

2. Sagatavot minētos nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtība” stājas 

spēkā 2010.gada 4.janvārī. 

 

12. § 
PAR NOVADA DOMES SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU 

KOMITEJAS 10.12.2009. LĒMUMA NR.9,  3§ „PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2009.GADA 17.NOVEMBRA  LĒMUMA NR.7 „PAR 

PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM” UN 2009.GADA 30.NOVEMBRA  

LĒMUMA NR.8 „PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM” 

APSTIPRINĀŠANU  

 (ziņo:A.Mucenieks) 
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 A.Mucenieks 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 Sociālo lietu, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 10.12.2009. lēmuma Nr.9, 3.§ „Par Ventspils novada pašvaldības 

Sociālo lietu komisijas 2009.gada 17.novembra lēmuma Nr.7 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem” un 2009.gada 30.novembra lēmuma Nr.8 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem” apstiprināšanu” apstiprināšanu sekojošā redakcijā:      

„3. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 

2009.GADA 17.NOVEMBRA LĒMUMA Nr.7 ”PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM 

PABALSTIEM” UN 30.NOVEMBRA LĒMUMA Nr.8 ”PAR PIEŠĶIRTAJIEM 

SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM” APSTIPRINĀŠANU  

(G.Ansone) 

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

17.novembrī un 30.novembrī pieņemto lēmumu par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem 

atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

 

    Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (G.Ansone, G.Mačtams, 

I.Cērpa, N.Sileviča, A.Čaklis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komiteja n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt Sociālo lietu komisijas 17.11.2009. lēmumu Nr.7 un 30.11.2009. 

lēmumu Nr.8, par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem sekojoši: 

 

1.1. Trūcīgās ģimenes (personas) statuss piešķirts 49 ģimenēm.  

1.2. Dzīvokļa pabalsts kopējā summa 10 trūcīgām ģimenēm (personām), kopējā summa 

sastāda Ls 380.00 ( trīs simti astoņdesmit ati 00 santīmi).  

1.3. Ikmēneša pabalsts garantētais iztikas minimums (GMI) piešķirts 15 trūcīgām 

ģimenēm (personām) kopējā pabalstu summa sastāda Ls 4153,95 (četri tūkstoši simtu 

piecdesmit trīs lati 95 santīmi).   

1.4. Pabalsts medicīnisko pakalpojumu apmaksai Ls 52.66 (piecdesmit divi  lati 66 santīmi)  

3 personām.  

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

3.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/    N.SILEVIČA 

                                                        /paraksts/                                         G.MAČTAMS 

                                                        /paraksts/                                         I.CĒRPA 

                                                       /paraksts/                                         A.ČAKLIS” 

 

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

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

I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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Apstiprināt novada domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.12.2009. 

lēmumu Nr.9, 3.§ „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2009.gada 

17.novembra lēmuma Nr.7 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” un 2009.gada 

30.novembra lēmuma Nr.8 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”. 

 

Sēdes vadītājs plkst.12.10 pasludina pārtraukumu uz 15 minūtēm. 

 

Sēde atsākas plkst. 12.25. 

 

13.§ 
PAR SIA „MARIVINE” IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 08.12.2009. ir saņēmusi SIA „Marivine”, vienotais 

reģ.Nr.41203035684, juridiskā adrese: „Zelmeņi”-2, Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils 

novads, LV-3621, valdes priekšsēdētājas Vinetas Dzenes iesniegumu (reģ.Nr.2163) ar 

lūgumu izsniegt atļauju (licenci) nodarboties ar pārtikas tirdzniecību Tārgales pagastā. 

Iesniegumā norādīts paredzētais veikala darba laiks: martā, aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, 

augustā, septembrī, oktobrī un novembrī no 9.00 līdz 22.00, decembrī, janvārī un februārī no 

9.00 līdz 20.00. 

Iesniegumam klāt pievienoti: 

1. SIA „Marivine”, vienotais reģ.Nr. 41203035684, komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija; 

2. telpu nomas līguma Nr.03/11 starp SIA „Dokupīte” un SIA „Marivine” kopija; 

3. Valsts ieņēmumu dienesta 03.12.2009. izsniegtas Speciālas atļaujas (licence) 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai (Sērija MT Nr. 00000007395) kopija; 

4. Valsts ieņēmumu dienesta 03.12.2009. izsniegtas Speciālas atļaujas (licence) 

tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai (Sērija TM Nr. 00000005798) kopija. 

Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem, konstatē, ka saskaņā ar likumu 

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

novada domes sēdē.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 11.punktu, 

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

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

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

 

1. Izsniegt SIA „Marivine”, vienotais reģ.Nr. 41203035684, juridiskā adrese: 

„Zelmeņi”-2, Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, atļauju 

nodarboties ar pārtikas mazumtirdzniecību „Zelmeņi”-2, Tārgalē, Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā - martā, aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī un 

novembrī no 9.00 līdz 22.00, decembrī, janvārī un februārī no 9.00 līdz 20.00. 

 

2. Noteikt, ka atļauja derīga no 2009.gada 18.decembra līdz 2010.gada 17.decembrim. 
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3. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam M.Laksbergam izsniegt SIA 

„Marivine”, atļauju nodarboties ar pārtikas mazumtirdzniecību pēc adreses 

„Zelmeņi”-2, Tārgalē, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots SIA „Marivine”, vienotais 

reģ. Nr.41203035684, juridiskā adrese: „Zelmeņi”-2, Tārgale, Tārgales pagasts, 

Ventspils novads, LV-3621, valdes priekšsēdētājai Vinetai Dzenei, 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 „Marivine”, 

vienotais reģ.Nr. 41203035684, juridiskā adrese: „Zelmeņi”-2, Tārgale, Tārgales 

pagasts, Ventspils novads, LV-3621, valdes priekšsēdētājai Vinetai Dzenei ierakstītā 

sūtījumā. Vienu sēdes protokola izrakstu nosūtīt Tārgales pagasta pārvaldei. 

 

 

14.§ 
PAR POLITISKI REPRESĒTĀS PERSONAS STATUSA PIEŠĶIRŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Piltenes pilsētas pārvaldē saņemts 16.11.2009. (reģ.Nr.3-24/56) un  30.11.2009. 

Ventspils novada pašvaldībā ar Nr.2039 reģistrēts Albīna Mažrima (personas kods ***, 

deklarētā adrese***) iesniegums ar lūgumu piešķirt politiski represētās personas statusu un 

izsniegt politiski represētās personas apliecību saskaņā ar likumu „Par politiski represētās 

personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.pantu. 

Iesniegumam pievienots 2009.gada 27.novembra Piltenes pilsētas pārvaldes atzinums un  

1999.gada 26.maija Lietuvas Republikas arhīva izziņa Nr.30-C-182-99. 

No lietā esošiem materiāliem tiek konstatēts, ka Albīns Mažrima pamatojoties uz 

Lietuvas PSR 1949.gada 19.marta Ministru padomes lēmuma Nr.-176/c tika izsūtīts no 

LPSR Mažeiķu rajona Račaļai ciema uz specializētu apdzīvojamo ciemu Krasnojarskas 

rajonā Tuhtetskas rajonā no 27.03.1949. līdz 26.06.1958. A.Mažrima reģistrētā dzīvesvieta 

ir Ventspils novada administratīvajā teritorijā, Piltenē un saskaņā ar likumu „Par politiski 

represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 

11. panta pirmo daļu - politiski represētās personas statusu piešķir vietējā pašvaldība, kas 

veikusi attiecīgās personas reģistrāciju dzīvesvietā.  

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu 

komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 11. panta pirmo daļu; 2.panta pirmās 

daļas 3.punktu; 3.panta otrās daļas 3.punktu; 12.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Piešķirt politiski represētās personas statusu Albīnam Mažrimam, personas kods ***, 

deklarētā adrese: ***. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

15.§ 
PAR KOKU LIKVIDĒŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

   Ventspils novada pašvaldība 01.12.2009. ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Cipreses”, 

Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623,  īpašnieka Aleksandra Somoviča (personas 

kods***),  iesniegumu (reģ. Nr.2058) ar lūgumu nekustamajā īpašumā „Cipreses” likvidēt 

osi, kas 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 

07.12.2009. „Aktu par nekustamā īpašuma esošā koka apsekošanu”, atklāti balsojot: PAR 

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

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

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

 

1. Atļaut nekustamajā īpašumā „Cipreses”, Vārves pagasts, Ventspils novads, oša 

likvidāciju.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

16.§ 
PAR KOKU CIRŠANU NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ „JĒKABSONI”, TĀRGALES 

PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod jursikonsiultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu. 

 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Ventspils novada pašvaldība 016.11.2009. ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Jēkabsoni”, 

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

Nr.1681) ar lūgumu nekustamajā īpašumā „Jēkabsoni” nozāģēt divas egles, kas 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 10.12.2009. Tārgales 

pagasta pārvaldes vadītāja apsekošanas atzinumu Nr.3-17/677, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 
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G.Mačtams, N.Sileviča, G.Roderte, A.Mucenieks, 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, divu 

egļu likvidāciju. 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

17.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA 

NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(ziņo:G.Treigūte) 

 

[1.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 03.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2162) Piltenes pilsētas 

pārvaldes 03.12.2009. atzinums „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa pamatparāda, 

nokavējuma naudas piedziņu no SIA “Mežsaimnieks” bezstrīdus kārtībā Ventspils novada 

pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt pievienota Piltenes pilsētas pārvaldes zemes un 

nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 

lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka SIA “Mežsaimnieks”, 

reģistrācijas Nr.41203008898, par nekustamo īpašumu “Angārs”, Piltenes lauku teritorija, 

Ventspils novads, LV-3620, par laika periodu no 2006./1cet. līdz 03.12.2009. ir nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no pamatparāda Ls 325.08, pamatparāda palielinājuma 

0,12 nokavējuma naudas 92.40, kas kopsummā sastāda Ls 417.60 (četri simti septiņpadsmit 

lati 60 santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā, nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA “Mežsaimnieks”, reģistrācijas 

Nr.41203008898, par nekustamo  īpašumu “Angārs”, Piltenes lauku teritorija, 

Ventspils novads, LV-3620, par laika periodu no 2006./1cet. līdz 03.12.2009. 
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nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas sastāv no pamatparāda Ls 325.08, 

pamatparāda palielinājuma 0,12, nokavējuma naudas 92.40, kas kopsummā 

sastāda Ls 417.60 (četri simti septiņpadsmit lati 60 santīmi), piedziņu vēršot uz 

parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 

 [2.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 08.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2171) Popes pagasta 

pārvaldes 08.12.2009. iesniegums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt 

pievienota Popes pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no 

administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Santai Dēliņai, 

personas kods ***, par nekustamo īpašumu: 

1. “Purmaļi” (kadastra numurs ***), Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, par 

laika periodu no 01.01.1997. līdz 08.12.2009. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, 

kas sastāv no pamatparāda Ls 565,15, nokavējuma naudas Ls 452,20 un kopsummā 

sastāda Ls 1017,35 (viens tūkstotis septiņpadsmit lati 35 santīmi); 

2. “Purmaļi” (kadastra numurs ***), Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, par 

laika periodu no 01.01.2002. līdz 08.12.2009. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, 

kas sastāv no pamatparāda Ls 29,83, nokavējuma naudas Ls 21,58 un kopsummā 

sastāda Ls 51,41 (piecdesmit viens lats 41 santīms). 

Kopējā parāda summa sastāda Ls 1068,76 (viens tūkstotis sešdesmit astoņi lati 76 santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Santas Dēliņas, personas kods ***, par nekustamo 

īpašumu “Purmaļi” (kadastra numurs ***, numurs ***), Popes pagasts, Ventspils 

novads, LV-3614, nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas sastāv no pamatparāda Ls 

594,98, nokavējuma naudas Ls 473,78 un kopsummā sastāda Ls 1068,76 (viens 
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tūkstotis sešdesmit astoņi lati 76 santīmi), piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 

 [3.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 08.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2171) Popes pagasta 

pārvaldes 08.12.2009. iesniegums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt 

pievienota Popes pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no 

administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Aldis Rutkovskis, 

personas kods ***, par nekustamo īpašumu “Dumbrāji” (kadastra numurs ***), Popes 

pagasts, Ventspils novads, LV-3614, par laika periodu no 01.01.2000. līdz 08.12.2009. ir 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no pamatparāda Ls 413,53, nokavējuma 

naudas Ls 310,00 un kopsummā sastāda Ls 723,53 (septiņi simti divdesmit trīs lati 53 

santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Alda Rutkovska, personas kods ***, par nekustamo 

īpašumu “Dumbrāji” (kadastra numurs ***), Popes pagasts, Ventspils novads, LV-

3614, par laika periodu no 01.01.2000. līdz 08.12.2009. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu, kas sastāv no pamatparāda Ls 413,53, nokavējuma naudas Ls 310,00 un 

kopsummā sastāda Ls 723,53 (septiņi simti divdesmit trīs lati 53 santīmi), piedziņu 

vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 
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[4.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 08.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2171) Popes pagasta 

pārvaldes 08.12.2009. iesniegums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt 

pievienota Popes pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no 

administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Ziedonis Feldmanis, 

personas kods ***, par nekustamo īpašumu “Cielavas” (kadastra numurs ***), Popes 

pagasts, Ventspils novads, LV-3614, par laika periodu no 01.01.2001. līdz 08.12.2009. ir 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no pamatparāda Ls 218,93, nokavējuma 

naudas Ls 152,97 un kopsummā sastāda Ls 371,90 (trīs simti septiņdesmit viens lats 90 

santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Ziedoņa Feldmaņa, personas kods ***, par nekustamo 

īpašumu “Cielavas” (kadastra numurs ***), Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, 

par laika periodu no 01.01.2001. līdz 08.12.2009. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

kas sastāv no pamatparāda Ls 218,93, nokavējuma naudas Ls 152,97 un kopsummā 

sastāda Ls 371,90 (trīs simti septiņdesmit viens lats 90 santīmi), piedziņu vēršot uz 

parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 

 

 [5.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ventspils novada pašvaldībā 03.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2162) Piltenes pilsētas 

pārvaldes 03.12.2009. atzinums „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa pamatparāda, 

nokavējuma naudas piedziņu no SIA “MGLS” bezstrīdus kārtībā” Ventspils novada 

pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt pievienota Piltenes pilsētas pārvaldes zemes un 

nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 

lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka SIA “MGLS”, 

reģistrācijas Nr. 40003574260, par nekustamo īpašumu “ Smilškalni”, Piltenes lauku 

teritorija, Ventspils novads, LV-3620, par laika periodu no 2007./4cet. līdz 03.12.2009. ir 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no pamatparāda Ls 120.78, nokavējuma 

naudas 19.28, kas kopsummā sastāda Ls 140.06 (viens simts četrdesmit lati 6 santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA “MGLS”, reģistrācijas Nr. 40003574260, par 

nekustamo īpašumu “ Smilškalni”, Piltenes lauku teritorija, Ventspils novads, LV-

3620, par laika periodu no 2007./4cet. līdz 03.12.2009. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu, kas sastāv no pamatparāda Ls 120.78, nokavējuma naudas 19.28, kas 

kopsummā sastāda Ls 140.06 (viens simts četrdesmit lati 6 santīmi), piedziņu vēršot 

uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 

 [6.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 03.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2162) Piltenes pilsētas 

pārvaldes 03.12.2009. atzinums „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa pamatparāda, 

nokavējuma naudas piedziņu no Intas Lakševicas bezstrīdus kārtībā Ventspils novada 

pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt pievienota Piltenes pilsētas pārvaldes zemes un 

nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 

lapas. 



 

 

21 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Inta Lakševica, 

personas kods ***, par zemes īpašumu “Bileskalni”, Piltenes lauku teritorija, Ventspils 

novads, LV-3620, par laika periodu no 2002./2cet. līdz 03.12.2009. ir nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds par zemi, kas sastāv no pamatparāda Ls 110.01, pamatparāda palielinājuma 

Ls 4.17, nokavējuma naudas Ls 60.57 un kopsummā sastāda Ls 174.75 (viens simts 

septiņdesmit četri lati 75 santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Intas Lakševicas, personas kods ***, par zemes īpašumu 

“Bileskalni”, Piltenes lauku teritorija, Ventspils novads, LV-3620, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Bileskalni”, Piltenes lauku 

teritorija, Ventspils novads, LV-3620, par laika periodu no 2002./2cet. līdz 

03.12.2009., kas sastāv no pamatparāda Ls 110.01, pamatparāda palielinājuma Ls 

4.17, nokavējuma naudas Ls 60.57 un kopsummā sastāda Ls 174.75 (viens simts 

septiņdesmit četri lati 75 santīmi), piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 

 

[7.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 03.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2162) Piltenes pilsētas 

pārvaldes 03.12.2009. atzinums „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa pamatparāda, 

nokavējuma naudas piedziņu no Valērija Meijera bezstrīdus kārtībā Ventspils novada 

pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt pievienota Piltenes pilsētas pārvaldes zemes un 

nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 

lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Valērijs Meijers, 

personas kods ***, par zemes īpašumu “Apšnieki”, Piltenes lauku teritorija, Ventspils 

novads, LV-3620, par laika periodu no 2003./3cet. līdz 03.12.2009. ir nekustamā īpašuma 
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nodokļa parāds par zemi, kas sastāv no pamatparāda Ls 76.61, pamatparāda palielinājuma 

9.39 nokavējuma naudas 50.81 un kopsummā sastāda Ls 135.81 (viens simts trīsdesmit 

pieci lati 81 santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā, nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, G.Ansone, D.Veidemanis, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Valērija Meijera, personas kods ***, par zemes īpašumu 

“Apšnieki”, Piltenes lauku teritorija, Ventspils novads, LV-3620, par laika periodu no 

2003./3cet. līdz 03.12.2009. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi, kas sastāv 

no pamatparāda Ls 76.61, pamatparāda palielinājuma 9.39 nokavējuma naudas 50.81 

un kopsummā sastāda Ls 135.81 (viens simts trīsdesmit pieci lati 81 santīmi), 

piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 

[8.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 03.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2162) Piltenes pilsētas 

pārvaldes 03.12.2009. atzinums „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa pamatparāda, 

nokavējuma naudas piedziņu no SIA “Rema Kokaudzētavas” bezstrīdus kārtībā” Ventspils 

novada pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt pievienota Piltenes pilsētas pārvaldes zemes 

un nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 

lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka SIA “Rema 

Kokaudzētavas”, reģistrācijas Nr.4000349533, par nekustamo īpašumu Ganību iela 18, 

Piltenes pilēta, Ventspils novads, LV-3620, par laika periodu no 2007./1cet. līdz 2008./2cet. 

ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no pamatparāda Ls 115.91, nokavējuma 

naudas 44.18, kas kopsummā sastāda Ls 160.09 (viens simts sešdesmit lati 9 santīmi) un par 

nekustamo īpašumu Kadiķu iela 21, Piltenes pilsēta, Ventspils novads, par laika periodu no 

2007./1cet. līdz 2008./2cet. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no 

pamatparāda Ls 19.01, nokavējuma naudas 7.24, kas kopsummā sastāda Ls 26.25. 
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Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA “Rema Kokaudzētavas”, reģistrācijas 

Nr.4000349533, par nekustamo īpašumu Ganību iela 18, Piltenes pilsēta, Ventspils 

novads, LV-3620, par laika periodu no 2007./1cet. līdz 2008./2cet. nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, kas sastāv no pamatparāda Ls 115.91, nokavējuma naudas 44.18, kas 

kopsummā sastāda Ls 160.09 (viens simts sešdesmit lati 9 santīmi) un par nekustamo 

īpašumu Kadiķu iela 21, Piltenes pilsēta, Ventspils novads, par laika periodu no 

2007./1cet. līdz 2008./2cet. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas sastāv no 

pamatparāda Ls 19.01, nokavējuma naudas 7.24, kas kopsummā sastāda Ls 26.25, 

piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 

[9.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 08.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2171) Popes pagasta 

pārvaldes 08.12.2009. iesniegums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt 

pievienota Popes pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no 

administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Uģim Celmam, 

personas kods ***, par nekustamo īpašumu “Rožlejas” (kadastra numurs ***), Popes 

pagasts, Ventspils novads, LV-3614, par laika periodu no 01.01.2007. līdz 01.10.2008. ir 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no pamatparāda Ls 72,05, nokavējuma 

naudas Ls 24,29 un kopsummā sastāda Ls 96,34 (deviņdesmit seši lati 34 santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 
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nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Uģa Celma, personas kods ***, par nekustamo īpašumu 

“Rožlejas” (kadastra numurs ***), Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, par 

laika periodu no 01.01.2007. līdz 01.10.2008. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

kas sastāv no pamatparāda Ls 72,05, nokavējuma naudas Ls 24,29 un kopsummā 

sastāda Ls 96,34 (deviņdesmit seši lati 34 santīmi), piedziņu vēršot uz parādnieku 

finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 

 [10.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 08.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2171) Popes pagasta 

pārvaldes 08.12.2009. iesniegums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt 

pievienota Popes pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no 

administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Ilona Karse, personas 

kods ***, par nekustamo īpašumu “Liepas ” (kadastra numurs ***), Popes pagasts, 

Ventspils novads, LV-3614, par laika periodu no 01.01.2007. līdz 31.12.2007. ir nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par ēkām un zemi, kas sastāv no pamatparāda Ls 149,81, 

nokavējuma naudas Ls 65,90 un kopsummā sastāda Ls 215,71 (divi simti piecpadsmit lati 

71 santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 
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un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Ilonas Karses, personas kods ***, par nekustamo 

īpašumu “Liepas ” (kadastra numurs ***), Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, 

par laika periodu no 01.01.2007. līdz 31.12.2007. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par ēkām un zemi, kas sastāv no pamatparāda Ls 149,81, nokavējuma naudas Ls 

65,90 un kopsummā sastāda Ls 215,71 (divi simti piecpadsmit lati 71 santīmi), 

piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām 

 

[11.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 08.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2171) Popes pagasta 

pārvaldes 08.12.2009. iesniegums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt 

pievienota Popes pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no 

administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Konstantīns Maļetins, 

personas kods ***, par nekustamo īpašumu “Zviedupi” (kadastra numurs ***), Popes 

pagasts, Ventspils novads, LV-3614, par laika periodu no 01.01.1998. līdz 08.12.2009. ir 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no pamatparāda Ls 140,34, nokavējuma 

naudas Ls 129,18 un kopsummā sastāda Ls 269,52 (divi simti sešdesmit deviņi lati 52 

santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Konstantīna Maļetina, personas kods ***, par nekustamo 

īpašumu “Zviedupi” (kadastra numurs ***), Popes pagasts, Ventspils novads, LV-

3614, par laika periodu no 01.01.1998. līdz 08.12.2009. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu, kas sastāv no pamatparāda Ls 140,34, nokavējuma naudas Ls 129,18 un 

kopsummā sastāda Ls 269,52 (divi simti sešdesmit deviņi lati 52 santīmi), piedziņu 

vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

mantu. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 
 

[12.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 08.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2171) Popes pagasta 

pārvaldes 08.12.2009. iesniegums „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā. Atzinumam klāt 

pievienota Popes pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts no 

administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Madars Štramdiers, 

personas kods ***, par nekustamo īpašumu “Silmači” (kadastra numurs ***), Popes pagasts, 

Ventspils novads, LV-3614, par laika periodu no 10.02.2004. līdz 08.12.2009. ir nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no pamatparāda Ls 82,54, nokavējuma naudas Ls 43,28 

un kopsummā sastāda Ls 125,82 (viens simts divdesmit pieci lati 82 santīmi). 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Madara Štramdiera, personas kods ***, par nekustamo 

īpašumu “Silmači” (kadastra numurs ***), Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, 

par laika periodu no 10.02.2004. līdz 08.12.2009. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

kas sastāv no pamatparāda Ls 82,54, nokavējuma naudas Ls 43,28 un kopsummā 

sastāda Ls 125,82 (viens simts divdesmit pieci lati 82 santīmi), piedziņu vēršot uz 

parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
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2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 
 

[13.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 03.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2095) Ugāles pagasta 

pārvaldes 01.12.2009. atzinums Nr.347 „Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un 

nokavējuma naudas piedziņu no SIA „Pelets” bezstrīdus kārtībā Ventspils novada 

pašvaldības budžetā”. 

Atzinumam klāt pievienota 01.12.2009. Ugāles pagasta pārvaldes izziņa Nr.348 par 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu, pamats: izraksts no zemes nodokļa programmas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka SIA „Pelets”, reģ.Nr. 

41203017284, juridiskā adrese: „Visoko”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, par 

nekustamo īpašumu „Visoko 2” (kadastra numurs 9870 513 0038), Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā uz 2009.gada 1.decembri ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds, kas sastāda Ls 847,59 (astoņi simti četrdesmit septiņi lati 59 santīmi), kas sastāv no 

pamatparāda  Ls 655,59  un  nokavējuma naudas Ls 192,00.  

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Pelets”, reģ.Nr. 41203017284, juridiskā adrese: 

„Visoko”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamo īpašumu „Visoko 2” (kadastra numurs 9870 513 0038), Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā , kas sastāda Ls 847,59 (astoņi simti četrdesmit septiņi lati 

59 santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 655,59  un  nokavējuma naudas Ls 192,00, 

piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām. 

 
 

[14.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam Gunitai Treigūtei. 
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G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 03.12.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.2096) Ugāles pagasta 

pārvaldes 01.12.2009. atzinums Nr.350 „Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un 

nokavējuma naudas piedziņu no Nikoghosyan Hayk bezstrīdus kārtībā Ventspils novada 

pašvaldības budžetā”. 

Atzinumam klāt pievienota 01.12.2009. Ugāles pagasta pārvaldes izziņa Nr.349 par 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu, pamats: izraksts no zemes nodokļa programmas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Nikoghosyan Hayk 

(personas kods ***, deklarētā adrese: ***), par nekustamo īpašumu „Usma” (kadastra 

numurs ***), Ugāles pagastā, Ventspils novadā un „Administratīvais korpuss” (kadastra 

numurs ***) Ugāles pagastā, Ventspils novadā, uz 2009.gada 1.decembri ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 2497,34 (divi tūkstoši četri simti 

deviņdesmit septiņi lati 34 santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 1906,95  un  nokavējuma 

naudas Ls 590,39.  

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda 

naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā 

atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

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

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

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Nikoghosyan Hayk , personas kods ***, deklarētā 

adrese: ***, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Usma” 

(kadastra numurs ***), Ugāles pagastā, Ventspils novadā un „Administratīvais 

korpuss” (kadastra numurs ***) Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kas sastāda Ls 

2497,34 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi lati 34 santīmi), kas sastāv no 

pamatparāda  Ls 1906,95  un  nokavējuma naudas Ls 590,39, piedziņu vēršot uz 

parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām 

 

18. § 
PAR NEDZĪVOJAMO TELPU NOMĀŠANU 

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

 

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

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 03.12.2009 saņemts un ar Nr. 2098 reģistrēts Rudītes Kittes 

ģimenes prakses (reģ. Nr. 11575), adrese: Rūpnīcas iela 2-33, Ugāles pagasts, Ventspils 

novads, LV-3615, vadītājas R.Kittes iesniegums (turpmāk - Iesniegums) un Ventspils 

novada Ugāles pagasta pārvaldes 02.12.2009. atzinums Nr.353 „Par telpu nomas līguma 

pagarināšanu” (turpmāk - Atzinums).  

Iesniegumā lūgts pagarināt telpu Rūpnīcas ielā 2-33, Ugāles pagastā, Ventspils novadā 

nomas līguma, kas noslēgts 03.01.2005. starp R.Kittes ģimenes ārsta praksi un Ugāles 

pagasta padomi, darbības termiņu. 

Atzinumā norādīts, ka, pamatojoties uz Civillikuma 2112.pantu un Ventspils novada 

Ugāles pagasta pārvaldes nolikuma 3.3.3.punktu, Ventspils novada Ugāles pagasta pārvalde 

neiebilst pret līguma par nedzīvojamo telpu nomu Rūpnīcas ielā 2-33, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā pagarināšanu ar R.Kittes ģimenes ārsta praksi. 

Iesniegumam klāt pievienoti: 

1. 03.01.2005. līgums par nedzīvojamo telpu (ēku) nomu Rūpnīcas ielā 2-33, 

Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kas noslēgts starp R.Kittes ģimenes ārsta 

praksi un Ugāles pagasta padomi – kopija; 

2. Pašvaldības SIA „Ugāles nami”, reģ. Nr. 41203017566, 13.11.2009. izziņa Nr.3-

2/436 – oriģināls; 

3. Latvijas ārstu biedrības ārstu prakses reģistra prakses reģistrācijas apliecība.  

 Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem, konstatē, ka saskaņā ar 

likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Iesniegums ar tam pievienotiem 

pielikumiem un Atzinums ir izskatāms Ventspils novada domes sēdē.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kā arī, lai 

efektīvāk realizētu nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 2-33, Ugāles pagastā, Ventspils 

novadā apsaimniekošanu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

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

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

 

1. Apstiprināt līguma noslēgšanu par nedzīvojamo telpu nomu Rūpnīcas ielā 2-33, 

Ugāles pagastā, Ventspils novadā starp Rudītes Kittes ģimenes ārsta praksi, un 

Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldi, nosakot nedzīvojamo telpu nomas līguma 

darbības termiņu līdz 2015.gada 1.janvārim. 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām 

 

19. § 
PAR ZEMES VIENĪBAS „KRĪKĻI” TĀRGALES PAGASTĀ UZMĒRĪTĀS PLATĪBAS UN 

ROBEŽU APSTIPRINĀŠANU. 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Tārgales pagasta pārvalde 11.11.2009. un Ventspils novada dome 13.11.2009. ir 

saņēmusi (reģ. Nr.1799) Ziedoņa Rumberga, Stefanijas Blumfeldes, Ainara Auna, Imanta 

Zvinguļa, Gata Zvinguļa, Haralda Dāvida, Anitas Skujas, un Pētera Sondora pilnvarotās 
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personas Māra Upenieka, personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu ar lūgumu 

apstiprināt šo personu nomas lietošanā esošās apbūvētās zemes vienības „Krīkļi” kadastrāli 

uzmērīto platību un robežas uz tā esošo garāžu ēku ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: M.Upeniekam izsniegtas pilnvaras rīcībai ar 

nekustamā īpašumā reģistrēšanu (3 gb.), uzmērītā zemes gabala robežu plāns, Tārgales 

pagasta pārvaldes 12.11.2009. atzinums. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: zemes vienība 

„Krīkļi”, kadastra numurs***, Tārgales pagasta Dokupē, ir apbūvēta – uz tās atrodas 

privātpersonu tiesiskā valdījumā esošas divas garāžu ēkas. Šī zemes vienība bija Tārgales 

pagasta padomes, bet no 01.07.2009. ir Ventspils novada pašvaldības piekritībā. Ēku 

tiesisko valdītāju pilnvarotai personai M.Upeniekam ir izsniegts Tārgales pagasta 

pašvaldības pilnvarojums sakarā ar ēku īpašumtiesību lietu kārtošanu pasūtīt zemes vienības 

uzmērīšanu. Zemes vienības platības platība pirms kadastrālās uzmērīšanas saskaņā ar VZD 

Nekustamā īpašuma kadastra reģistrā esošiem datiem ir 0,15 ha. No VSIA „Latvijas valsts 

mērnieks” 21.05.2009. veiktajiem kadastrālās uzmērīšanas materiāliem (mērnieks Maira 

Linde) konstatēts, ka zemes vienības „Krīkļi”, Dokupē, Tārgales pagastā,  kadastra 

numurs***, zemes kopplatība ir 0,16 ha (1600 m
2
).  Saskaņā ar 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.”.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 

lauku apvidos” 2.panta 9.daļu, “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 26.panta 

2.punktu, vadoties no VSIA „Latvijas valsts mērnieks” sagatavotajiem uzmērīšanas 

materiāliem, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas (10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

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

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

 

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

numuru ***, pēc kadastrālās uzmērīšanas precizēto kopplatību 0,16 ha (viens  tūkstotis seši 

simti kvadrātmetri) un robežas saskaņā ar zemes robežu plānu būvju ierakstīšanai 

zemesgrāmatā (reģistrēts 29.05.2009.g. VZD ) un grafisko shēmu šī lēmuma pielikumā; 
 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām 
 

20. § 
PAR ZEMES VIENĪBAS „VIŅĶI” TĀRGALES PAGASTĀ UZMĒRĪTĀS PLATĪBAS UN 

ROBEŽU APSTIPRINĀŠANU. 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 17.11.2009. ir saņēmusi Ineses Blūmas, personas kods ***, 

dzīvojošas***,  iesniegumu (reģ. Nr.2009) ar lūgumu apstiprināt viņas tiesiskā valdījumā 

esošās zemes vienības „Viņķi”, Tārgales pagastā, kadastra numurs***, kadastrāli uzmērīto 

platību un robežas. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 09.12.2008. mantojuma 
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apliecība Nr.6940 uz I.Blūmas vārda, uzmērītā zemes gabala robežu plāns, VZD 15.10.2009. 

izziņa Nr.11-07-K3/389 no Nekustamā īpašuma valsts kadastra IS. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: nekustamā īpašuma 

„Viņķi”, zemes vienību ar kadastra numuru ***, Tārgales pagasta Kamārcē, Inese Blūma ir 

mantojusi no Valerijas Kalnavas (mantojuma apliecība Nr.6940 izsniegta 09.12.2008. pie 

zvērināta notāra M.Laiviņas-Laivenieces). Zemes vienības platības platība pirms kadastrālās 

uzmērīšanas saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma kadastra reģistrā esošiem datiem ir 0,64 

ha (6400m
2
). No VSIA „Latvijas valsts mērnieks” 16.11.2009. veiktajiem kadastrālās 

uzmērīšanas materiāliem (mērnieks Z.Jēka) konstatēts, ka zemes vienības „Viņķi”, kadastra 

numurs ***, faktiskā kopplatība ir 1,13 ha (11300 m
2
). Zemes gabala uzmērītās robežas 

apvidū atbilst VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra IS grafiskajā daļā noteiktajām 

robežu kontūrām.  Saskaņā ar 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.”.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 

lauku apvidos” 2.panta 9.daļu, “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 26.panta 

2.punktu, vadoties no sagatavotajiem kadastrālās uzmērīšanas materiāliem, ņemot vērā 

I.Blūmas iesniegumu un vadoties no sagatavotajiem uzmērīšanas materiāliem, Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

(10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

D.Veidemanis, G.Roderte, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

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

numuru ***, pēc kadastrālās uzmērīšanas precizēto kopplatību 1,13 ha (viens  vesels un 

trīspadsmit simtdaļas hektāri) un robežas saskaņā ar zemes robežu plānu un grafisko shēmu 

šī lēmuma pielikumā; 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

21. § 
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU PIRTS ĒKAI  

TĀRGALES PAGASTA „UPĪŠOS“  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 25.11.2009 (reģ.Nr.1984) ir saņēmusi iesniegumu no Pētera 

Strazdiņa, personas kods***, dzīvojoša ***, ar lūgumu piešķirt adresi viņa nekustamajā 

īpašumā „Upīši”, kadastra numurs***, Jaunupē, Tārgales pagastā, uzbūvētajai pirts ēkai. 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: zemesgrāmatu apliecība, Ventspils rajona 

būvvaldes izsniegta būvatļauja Nr.61 pirts ēkas būvniecībai, pirts ēkas izvietojuma shēma 

zemegabalā. 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Upīši” zemes vienības ar kadastra numuru 
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***ar kopplatību 0,4 ha nosaukums jau ir reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā 

īpašuma Kadastra reģistrā. Uz zemes vienības „Upīši” jaunuzbūvētajai pirts ēkai adrese vēl 

nav piešķirta. Atbilstoši 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.punktam, pirmajai ēkai, kas tiek būvēta uz zemesgabala, 

saglabā zemes vienībai piešķirto adresi. Saskaņā ar Tārgales pagasta Teritorijas plānojumu 

un apstiprinātajām ciemu robežām nekustamais īpašums „Upīši” atrodas Tārgales pagasta 

Jaunupes ciema robežās.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Apdzīvoto teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9., 9.1.punktu; Ventspils novada 

domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

(10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

D.Veidemanis, G.Roderte, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma „Upīši” zemes vienībai ar kadastra numuru ***, 

kopplatība 0,4 ha un uz tās uzbūvētai pirts ēkai vienotu adresi: „Upīši”, Jaunupe, 

Tārgales pagasts, Ventspils novads un apstiprināt grafisko shēmu šī lēmuma 

pielikumā.  
 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

22. § 
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU,  

IZNOMĀJAMĀ ZEMESGABALA PLATĪBAS MAIŅU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Piltenes pilsētas pārvalde 09.11.2009. un Ventspils novada pašvaldība 12.11.2009. ir 

saņēmusi Ilgvara Sproģa, personas kods***, adrese: ***, iesniegumu (reģ.Nr.1788) ar 

lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabalu 0,1 ha platībā Lielā ielā 42A, Piltenē, 

kadastra numurs ***; un Mildas Sproģes, personas kods ***, adrese: Lielā iela 46, Piltene, 

Ventspils novads, LV-3620, iesniegumu (reģ.Nr.1789) ar lūgumu samazināt nomājamo 

zemes platību (kadastra numurs ***) par 1800 kv.m. Iesniegumam klāt pievienotas 

dokumentu kopijas: Piltenes pilsētas domes 16.03.2000. sēdes protokola Nr.9 un 21.02.2008. 

sēdes protokola Nr.3 izraksti, 17.03.2000. zemes nomas līgums ar I.Sproģi, 21.02.2008. 

zemes nomas līgums ar M.Sproģi, Piltenes pilsētas pārvaldes atzinumi: par nomas līguma 

izbeigšanu, par nomas gabala platības maiņu.  

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus 

konstatē: 1) ar Ilgvaru Sproģi 17.03.2000. noslēgts nomas līgums uz 10 gadiem par zemes 

gabala Lielā ielā 42A, Piltenē, kadastra numurs ***, daļas 1000 kv.m. platībā lietošanu 

lauksaimniecībai. I.Sproģis 06.11.2009. iesniegumā izteicis lūgumu izbeigt šo līgumu; 2) ar 

Mildu Sproģi 21.02.2008. noslēgts nomas līgums uz 10 gadiem par zemes gabala Lielā ielā 

42A, Piltenē, kadastra numurs 9813 003 0214, daļas 5200 kv.m. platībā lietošanu 

lauksaimniecībai. M.Sproģe 09.11.2009. iesniegumā izteikusi lūgumu samazināt nomājamo 
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zemes gabalu par 1800 kv.m. Saskaņā ar likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 

33.panta nosacījumiem zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzamas 

pilnīgi vai daļēji ar vietējās pašvaldības lēmumu. 

Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes 

ierīcību” 33.panta 1.daļas 1.punktu, 33.panta 1.daļu; ņemot vērā iesniedzēju izteikto gribu, 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas (10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

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

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

 

1. Izbeigt ar 31.12.2009. zemes nomas līgumu ar Ilgvaru Sproģi, personas kods ***, par 

zemes gabala Lielā ielā 42A, Piltenē, kadastra numurs  **daļas 0,1 ha (1000 m
2
) 

platībā lietošanu sakarā ar nomnieka atteikšanos lietot zemi. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

23. § 
PAR ZEMES GABALA „LIELĀ IELA 18” PILTENĒ  

UZMĒRĪTĀS PLATĪBAS UN ROBEŽU APSTIPRINĀŠANU. 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 07.12.2009. ir saņēmusi (reģ. Nr.2132) Jāņa Mieža, personas 

kods***, adrese: ***, kurš pārstāv Piltenes baptistu draudzi, reģ.Nr.90001087443, 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt draudzes tiesiskā valdījumā esošās apbūvētās zemes 

vienības „Lielā iela 18”, Piltenē, kadastrāli uzmērīto platību un robežas. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: uzmērītās zemes vienības robežu plāns, izkopējums no VZD 

Nekustamā īpašuma kadastra reģistra kartes. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: zemes vienība „Lielā 

iela 18”, kadastra numurs 9813 005 0203, Piltenē, ir apbūvēta – uz tās atrodas Piltenes 

baptistu baznīca, kā arī dzīvojamā māja ar tai piekrītošām palīgēkām. Zemes vienības 

platības platība pirms kadastrālās uzmērīšanas saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma kadastra 

reģistrā esošiem datiem ir 0,3620 ha. No SIA „Metrum” 16.10.2009. veiktajiem kadastrālās 

uzmērīšanas materiāliem (mērnieks Jānis Mažrims) konstatēts, ka zemes vienības „Lielā iela 

18”,, Piltenē, kadastra numurs 9813 005 0203, zemes kopplatība ir 0,2810 ha (2810 m2). 

Robežu plānā ir uzmērītas zemes vienības lietošanas veidiem piekrītošās platības. Saskaņā ar 

likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 26.panta 2.punkta noteikumiem, 

kadastrālās uzmērīšanas dokumentus saskaņo ar vietējām pašvaldībām.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 9.pantu, 26.panta 2.punktu, 2007.gada 20.marta Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 60.4.punktu, 

2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

18., 19.3.punktu; vadoties no SIA „Metrum” sagatavotajiem kadastrālās uzmērīšanas 

materiāliem, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas (10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 
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G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,  N.Sileviča, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

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

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

 

1. Apstiprināt zemes vienības „Lielā iela 18”, Piltenē, kadastra numurs 9813 005 0203, 

kadastrālajā uzmērīšanā precizēto kopplatību 0,2810 ha (divi  tūkstoši astoņi simti desmit 

kvadrātmetri) un robežas saskaņā ar iesniegto zemes robežu plānu (reģistrēts 10.11.2009.g. 

VZD). 

 

2. Noteikt zemes vienības „Lielā iela 18”, Piltenē, kadastra numurs 9813 005 0203, 

platība 2810 kv.m., nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. reliģisko organizāciju ēku apbūve, NĪLM kods 0905, - 2245 kv.m. platībai; 

2.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, - 565 kv.m. platībai. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstus iesniedzējam, Piltenes pilsētas 

pārvaldei un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 

 

4. 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. 

 

24.§ 
PAR  PIEKRIŠANAS  SNIEGŠANU  TATJANAI  BARAKAUSKAI  IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  

ZEMES  VIENĪBAS  „JAUNTUČI”  DOMĀJAMO  DAĻU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Tārgales pagasta pārvalde un Ventspils novada dome 2009.gada 11.novembrī ir saņēmusi un 

reģistrējusi ar Nr.1798 Tatjanas Barakauskas (Tatyana Barakauska) dzimušas *** 

Vācijā, dzīvojošas Jelgavas novadā, Ozolnieku pagastā, Meliorācijas ielā 21-22, pilnvarotās 

personas Solveigas Plāts, personas kods ***, adrese: ***, iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut 

iegūt īpašumā Tārgales pagasta Lodēs esošā nekustamā īpašuma ,,Jauntuči” zemes vienības 

ar kadastra numuru *** ¼ (vienu ceturto) domājamo daļu. Iesniegumam pievienoti 

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

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Tatjana Barakauska 

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 vienības ,,Jauntuči”, kadastra numurs 9866 025 0016, atrodas divstāvu daudzdzīvokļu 

dzīvojamā māja, zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis - 0701 vienstāva un divstāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve atbilst spēkā esošajam Tārgales pagasta Teritorijas 

plānojumam un uz zemes vienību neattiecas likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

29.panta 2.daļā minētie ierobežojumi.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.panta 4.daļu; 29.pantu un 30.panta 1.daļu, 2.daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 
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balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, G.Roderte, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Piekrist izsniegt pašvaldības izziņu nekustamā īpašuma ,,Jauntuči”, zemes gabala ar 

kadastra numuru***, ¼ (viena ceturtā) domājamās daļas iegūšanai īpašumā Tatjanai 

Barakauskai. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

25. § 
PAR  PIEKRIŠANAS  SNIEGŠANU  ĻUBOVAI  BĻINKOVAI   

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „PRIEDES 199”, TĀRGALES PAGASTĀ   

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 09.12.2009.gada ir saņēmusi un reģistrējusi ar Nr.2184 Ļubovas 

Bļinkovas (Lyubov Blinkova), personas kods ***, iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut iegūt 

īpašumā Tārgales pagasta Akmeņdzirās esošā nekustamā īpašuma ,,Priedes 199” zemes 

vienību ar kadastra numuru ***. Iesniegumam pievienoti dokumentu atvasinājumi: pirkuma 

līguma noraksts, zemes robežu plāna kopija.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Ļubova Bļinkova 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 vienības ,, 

Priedes 199”, kadastra numurs ***, atrodas dārza mājiņa, zemes vienībai noteiktais lietošanas 

mērķis - 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve atbilst spēkā esošajam Tārgales pagasta 

Teritorijas plānojumam un uz zemes vienību neattiecas likuma ,,Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 29.panta 2.daļā minētie ierobežojumi.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 28.panta 4.daļu; 29.pantu un 30.panta 1.daļu, 2.daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, G.Roderte, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Izsniegt Ļubovai Bļinkovai, personas kods ***, pašvaldības izziņu nekustamā īpašuma 

,,Priedes 199”, zemes vienības ar kadastra numurs ***iegūšanai īpašumā.  

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

26. § 
PAR  UŽAVAS PAGASTĀ ESOŠU ZEMES  VIENĪBU  

PIEKRITĪBAS UN LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

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

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Ventspils novada dome no Užavas pagasta pārvaldes 08.12.2009. ir saņēmusi un 

reģistrējusi ar Nr.2181 atzinumu par Užavas pagasta administratīvajā teritorijā esošu zemes 

vienību, kuras atrodas zem pagasta ceļiem, piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu. 

      Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1.punktu, 4
1 

.panta 1.daļas 1.punktu 2.daļas 

1.punktu; 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka 

valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

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

M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, 

G.Roderte, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Noteikt sekojošu Užavas pagasta pārvaldes lietojumā esošu zemes gabalu – ceļu 

piekritību Ventspils novada pašvaldībai tās funkciju īstenošanai, nosakot zemes lietošanas 

mērķus: 
 

Nr. 

p.k. Kadastra Nr. Nosaukums 

Aptu-

venā 

platība 

(ha) 

Zemes liet. 

mērķis* 

(kods) 

1.1. 98780010116 Ceļš Nr.29 - Skola-Pieosta               0,8 1101 

1.2. 98780010116 Ceļš Nr.29 - Skola-Pieosta               1,2 1101 

1.3. 98780010117 Ceļš Nr.28 - Lejiņas-Miezīši             2,2 1101 

1.4. 98780010117 Ceļš Nr.28 - Lejiņas-Miezīši             0,3 1101 

1.5. 98780020117 

Ceļš Nr.36 - Avotiņu ceļš-Vārnas-

Stāviņi 

1,2 1101 

1.6. 98780020118 Ceļš Nr.26 - Avotiņu ceļš-Zibji          2,1 1101 

1.7. 98780020119 Ceļš Nr.25 - Sprūdi-Avotiņu ceļš         0,4 1101 

1.8. 98780020119 Ceļš Nr.25 - Sprūdi-Avotiņu ceļš         0,3 1101 

1.9. 98780030308 Ceļš Nr.24 - Sprūdi-Luterāņu baznīca     0,5 1101 

1.10. 98780030310 Ceļš 22-Ventspils-Liepājas šos-Tuniki    0,8 1101 

1.11. 98780030310 Ceļš 22-Ventspils-Liepājas šos-Tuniki    1,7 1101 

1.12. 

98780030312 

 

Ceļš Nr.20 - Stradze-Grīsliņi  

           

4 1101 

1.13. 98780030312 Ceļš Nr.20 - Stradze-Grīsliņi            8,4 1101 

1.14. 98780030315 

Ceļš 33-Ventspils-Liepājas šos-

Pienotava 

0,7 1101 

1.15. 98780030316 Ceļš Nr.40 - Daudzdzīvokļu māju ceļš     0,5 1101 

1.16. 98780030318 Ceļš Nr.32 - Ošnieki-Pļavnieki           0,6 1101 

1.17. 98780030319 

Ceļš Nr.31-Gaisiņi-Beņķi-Liepājas 

šoseja 

0,5 1101 

1.18. 98780030319 

Ceļš Nr.31-Gaisiņi-Beņķi-Liepājas 

šoseja 

3,2 1101 

1.19. 98780030319 

Ceļš Nr.31-Gaisiņi-Beņķi-Liepājas 

šoseja 

0,3 1101 

1.20. 98780030321 Ceļš Nr.27 - Gaisiņi-Treijas             0,6 1101 

1.21. 98780030321 Ceļš Nr.27 - Gaisiņi-Treijas             1,3 1101 
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1.22. 98780030321 Ceļš Nr.27 - Gaisiņi-Treijas             0,2 1101 

1.23. 98780030324 Ceļš Nr.30 - Eglīši-Ķierpji              0,4 1101 

1.24. 98780030325 Ceļš Nr.16 - Rukši-Lielais tilts         2,1 1101 

1.25. 98780030326 Ceļš Nr.17 - Dzediki-Tantaļi             0,4 1101 

1.26. 98780030326 Ceļš Nr.17 - Dzediki-Tantaļi             0,1 1101 

1.27. 98780030354 Ceļš - uz Krastkalniem                   0,3 1101 

1.28. 98780030374 Ceļš - Tantaļi-Silmalu kapi              0,2 1101 

1.29. 98780030394 Ceļš -uz graudu kalti                               0,2 1101 

1.30. 98780030395 Ceļš Nr.39  -Līvānu māju ceļš                             0,5 1101 

1.31. 98780040183 Ceļš Nr.18 - Ziru ceļš-Stradze           1,6 1101 

1.32. 98780040183 Ceļš Nr.18 - Ziru ceļš-Stradze           0,1 1101 

1.33. 98780040185 Ceļš Nr.19 - Stradze-Klāņi               1,7 1101 

1.34. 98780040192 Ceļš - uz Veco aerodromu                 0,3 1101 

1.35. 98780050101 Ceļš Nr.13 - Upmalas-Kauliņi             7 1101 

1.36. 98780050102 

Ceļš Nr.12-Vendzavas-Ziras-Liepājas 

šos. 

0,6 1101 

1.37. 98780050102 

Ceļš Nr.12-Vendzavas-Ziras-Liepājas 

šos. 

1,1 1101 

1.38. 98780050102 

Ceļš Nr.12-Vendzavas-Ziras-Liepājas 

šos. 

0,9 1101 

1.39. 98780050102 

Ceļš Nr.12-Vendzavas-Ziras-Liepājas 

šos. 

0,9 1101 

1.40. 98780050104 Ceļš Nr.15 - Silmalas-Brēdiķu dambis     0,9 1101 

1.41. 98780050104 Ceļš Nr.15 - Silmalas-Brēdiķu dambis     2,3 1101 

1.42. 98780050104 Ceļš Nr.15 - Silmalas-Brēdiķu dambis     0,4 1101 

1.43. 98780050104 Ceļš Nr.15 - Silmalas-Brēdiķu dambis     1,1 1101 

1.44. 98780060152 Ceļš Nr.6 - Kauliņi-Zāles miltu cehs     3 1101 

1.45. 98780060158 Ceļš Nr.11 - Aizupes-Lejasaizupes        0,6 1101 

1.46. 98780060159 Ceļš Nr.10 - Pīnieki-Kapi                0,9 1101 

1.47. 98780060160 Ceļš Nr.8 - Ābeļi-Laucinieki-Jaunarāji   0,7 1101 

1.48. 98780060161 

Ceļš 9-Pīnieki-Grunduļi-Ķirši-

Kurzemnieki 

1,2 1101 

1.49. 98780060161 

Ceļš 9-Pīnieki-Grunduļi-Ķirši-

Kurzemnieki 

 

0,08 1101 

1.50. 98780060161 

Ceļš 9-Pīnieki-Grunduļi-Ķirši-

Kurzemnieki 

0,1 1101 

1.51. 98780060165 Ceļš Nr.7 - Zariņi-Zettes                0,1 1101 

1.52. 98780070165 

Ceļš Nr.4-Ventspils-Liepājas šos-

Jūrmala 

0,6 1101 

1.53. 98780070166 

Ceļš Nr.5-Ventspils-Liepājas šos-

Sāmīši  

0,2 1101 

1.54. 98780070167 

Ceļš 3-Ventspils-Liepājas šos-Sārnates 

m 

1,6 1101 

1.55. 98780070167 

Ceļš 3-Ventspils-Liepājas šos-Sārnates 

m 

0,4 1101 

1.56. 98780070167 

Ceļš 3-Ventspils-Liepājas šos-Sārnates 

m 

0,1 1101 

1.57. 98780070170 Ceļš Nr.1 - Pauriņi-Vītoli               1,3 1101 

 

*-zemes lietošanas mērķa koda atšifrējums:  

1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresēti 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) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: Valsts zemes dienesta Kurzemes 

reģionālās  nodaļas Ventspils birojam un Užavas pagasta pārvaldei. 
 

 

27. § 
PAR  TĀRGALES  PAGASTĀ ESOŠU ZEMES  VIENĪBU  

PIEKRITĪBAS UN LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

           Ventspils novada dome 09.12.2009. no Tārgales pagasta pārvaldes ir saņēmusi un 

reģistrējusi ar Nr.2183 atzinumu par Tārgales pagasta administratīvajā teritorijā esošu zemes 

vienību, uz kurām atrodas dārzkopības sabiedrību koplietošanas ceļi, lietošanas tiesību 

izbeigšanu, piekritību un lietošanas mērķu noteikšanu.  

       Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, 33.panta pirmās daļas 1.punktu; likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašumtiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu, 4
1
.panta 

2.daļas 5.punktu; likuma ”Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmo daļu, 

20.panta 1.daļu; 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā 

nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama 

zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2., 

11.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas (10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

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

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

 

1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības ar 01.01.2009. sekojošiem zemes gabaliem 

dārzkopības sabiedrībām Tārgales pagastā un noteikt, ka tie atstājami Ventspils novada 

pašvaldības piekritībā: 

1.1.  D/s „Kurzeme” zemes gabalam „D/s Kurzemes ceļi”, Tārgales pag., 

Ventspils nov., kadastra Nr. 98660240187 ar aptuveno platību 3.8 (trīs veseli 

un 8/10) ha; 

1.2.  D/s „Kaija” zemes gabalam „D/s Kaija ceļi”, Tārgales pag., Ventspils 

nov., kadastra Nr. 98660240188 ar aptuveno platību 2.0 (divi veseli) ha; 

1.3.  D/s „Augšakmeņdziras” zemes gabalam „D/s Akmeņdziras A ceļi”, 

Tārgales pag., Ventspils nov., kadastra Nr. 98660080062 ar aptuveno platību 

1.5 (viens vesels un 5/10) ha; 
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1.4.  D/s „Dzintars” zemes gabalam  „D/s Dzintars ceļi”, Tārgales pag., 

Ventspils nov., kadastra Nr. 98660080063 ar aptuveno platību 3.0 (trīs veseli) 

ha; 

1.5.  D/s „Zemnieks” zemes gabalam „D/s Zemnieks- Līdumi 

(koplietošanas zeme)”, Tārgales pag., Ventspils nov., kadastra Nr. 

98660101112 ar aptuveno platību 4.3 (četri veseli un 3/10) ha; 

1.6.  D/s „Bušnieki” zemes gabalam „D/s Bušnieki (koplietošanas zeme)”, 

Tārgales pag., Ventspils nov., kadastra Nr. 98660100126 ar aptuveno platību 

2.2 (divi veseli un 2/10) ha. 

 

2. Sadalīt sekojošus zemes gabalus Tārgales pagastā, precizējot to platības NĪVK IS: 

2.1 „D/s Zemnieks-Līdumi (koplietošanas zeme)”, Bušniekos, Tārgales pagastā, 

kadastra Nr.98660101112, ar aptuveno platību 2.9 (divi veseli un 9/10) ha, 

izveidojot zemes gabalus: 

2.1.1. ar nosaukumu: „D/s Zemnieks ceļi”, ar aptuveno platību 0.2 ha (2000m
2
), 

nosakot zemes lietošanas mērķi: 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā; 

2.1.2. ar nosaukumu: „D/s Līdumi ceļi”, aptuvenā platība 2.7 (divi veseli un 

7/10) ha, nosakot zemes lietošanas mērķi: 1101 - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā; 

2.2.  „D/s Dzintars ceļi”, Akmeņdzirās, Tārgales pagastā, kadastra 

Nr.98660080063”, ar aptuveno platību 7.01 (septiņi veseli un 1/100) ha, 

izveidojot zemes gabalus: 

2.2.1. ar nosaukumu „D/s Dzintars ceļi”, aptuvenā platība 3.47 (trīs veseli un 

47/100) ha, nosakot zemes lietošanas mērķi: 1101 - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;   

2.2.2. ar nosaukumu „D/s Priedes ceļi”, aptuvenā platība 3.54 (trīs veseli un 

54/100) ha, nosakot zemes lietošanas mērķi: 1101 - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā; 

2.3.  „D/s Akmeņdziras A ceļi”, Akmeņdzirās, Tārgales pagastā, kadastra 

Nr.98660080062, ar aptuveno platību 3.0 (trīs veseli) ha, izveidojot zemes 

gabalus: 

2.3.1. ar nosaukumu „D/s Augšakmeņdziras ceļi”, aptuvenā platība 0.91 

(9100m2) ha, nosakot zemes lietošanas mērķi: 1101 - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;  

2.3.2. ar nosaukumu „D/s Akmeņdziras ceļi”, aptuvenā platība 2.15 (divi veseli 

un 15/100) ha, nosakot zemes lietošanas mērķi: 1101 - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

 

3. Precizēt sekojošu Tārgales pagastā esošu zemes gabalu platības NĪVK IS:  

3.1.  „D/s Bušnieki (koplietošanas zeme)”, Bušniekos, Tārgales pagastā, kadastra 

Nr.98660100126 - 4.97 (četri veseli un 97/100) ha, piešķirot minētajam zemes 

gabalam nosaukumu „D/s Bušnieki ceļi”, un nosakot zemes lietošanas mērķi: 

1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā; 

3.2.  „D/s Kaija ceļi”, Tārgales pagastā, kadastra Nr.98660240188 – 3.69 (trīs 

veseli un 69/100), nosakot zemes lietošanas mērķi: 1101 - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā; 
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3.3.  „D/s Kurzemes ceļi”, Tārgales pagastā, kadastra Nr.98660240187 – 3.15 

(trīs veseli un 15/100), nosakot zemes lietošanas mērķi: 1101 - zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

 

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresēti 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 Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils 

novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: Valsts zemes 

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai un Tārgales pagasta pārvaldei. 

6. Pielikumā: zemes gabalu izvietojuma shēmas. 
 

 

28. § 
PAR  TĀRGALES  PAGASTA PADOMES 29.04.2009. LĒMUMA PRECIZĒŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 02.12.2009. no Tārgales pagasta pārvaldes ir saņēmusi un 

reģistrējusi ar Nr.2071 atzinumu par Tārgales pagasta padomes 2009.gada 29.aprīļa sēdes 

(protokols Nr.5, 3.§, 8.1.p.) lēmuma „Par zemes gabala nodalīšanu „Kalnšmitiņu” mājas 

uzturēšanai, zemesgabala nodošanu valstij zemes reformas pabeigšanai” precizēšanu.   

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka minētajā lēmumā, ar kuru Tārgales pagasta padome sadalījusi zemes gabalu 

Tārgales pagasta Elkšķenē ar kadastra apzīmējumu ***, ar aptuvenu kopplatību 2,1 ha, 

nodalot zemesgabalu ar aptuvenu platību līdz 0,5 ha uz tā esošās “Kalnšmitiņu” mājas un 

piekrītošo palīgēku uzturēšanai, nav bijusi norādīta atdalītā zemesgabala (0,5 ha) piekritība.  

          Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 4.
1
.daļu; likuma  “Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

5.daļas, 1.punktu; Ministru Kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka 

valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu; 

Ministru Kabineta 20.06.2006.noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija, noteikšanas un maiņas kārtība” nosacījumiem; Administratīvā procesa likuma 

83.panta nosacījumiem, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas (10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

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

 

1. Precizēt Tārgales pagasta padomes 2009.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5 3.§, 8.1.punkts) „Par zemes gabala nodalīšanu „Kalnšmitiņu” mājas 

uzturēšanai, zemesgabala nodošanu valstij zemes reformas pabeigšanai” un izteikt to 

sekojošā redakcijā: 
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        „8.1. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, ar aptuveno kopplatību 

2.1 (divi veseli un 1/10) ha, zemes gabalu ar platību līdz 0.5 (5000m
2
) ha māju 

„Kalnšmitiņi” un tai piekrītošo palīgēku uzturēšanai, paturot šo zemesgabalu 

(aptuveni 0,5 ha) Tārgales pagasta pašvaldības piekritībā, nosakot atdalītajam zemes 

gabalam un uz tā esošajai ēkai un tai piekrītošajām palīgēkām vienotu adresi: 

„Kalnšmitiņi”, Elkšķene, Tārgales pagasts, Ventspils rajons, un nosakot zemes 

lietošanas mērķi: 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve.” 

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne 

vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresēti 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 Ventspils novada Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: 

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam un Tārgales 

pagasta pārvaldei. 

 

29. § 
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

        Piltenes pilsētas pārvalde 07.12.2009. un Ventspils novada pašvaldība 09.12.2009  

(reģ.Nr.2184) ir saņēmusi Viļņa Sluģevica, personas kods***, dzīvojoša ***, iesniegumu ar 

lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabalu 0,63 ha platībā Jelgavas ielā 21, 

Piltenē, kadastra numurs***. Iesniegumam klāt pievienotas dokumentu kopijas: Piltenes 

pilsētas domes 18.09.2002. sēdes protokola Nr.10 izraksts, 20.09.2002. zemes nomas līgums 

ar V.Sluģevicu, nomātā zemesgabala izvietojuma shēma, Piltenes pilsētas pārvaldes 

07.12.2009. atzinums par nomas līguma izbeigšanu.  

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tiem pievienotos dokumentus 

konstatē: ar Vilni Sluģevicu 20.09.2002. noslēgts nomas līgums uz 10 gadiem par zemes 

gabala Jelgavas ielā 21, Piltenē, kadastra numurs***, daļas 6300 kv.m. platībā lietošanu 

lauksaimniecībai. V.Sluģevics 07.12.2009. iesniegumā izteicis lūgumu izbeigt šo līgumu. 

Saskaņā ar likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta nosacījumiem zemes 

lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzamas pilnīgi vai daļēji ar vietējās 

pašvaldības lēmumu. 

          Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes 

ierīcību” 33.panta 1.daļas 1.punktu, 33.panta 1.daļu; ņemot vērā iesniedzēja izteikto gribu, 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas (10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, N.Sileviča, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

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

nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Izbeigt ar 31.12.2009. zemes nomas līgumu ar Vilni Sluģevicu, personas kods***, par 

zemes gabala Jelgavas ielā 21, Piltenē, kadastra numurs***, daļas 0,63 ha (6300 m
2
) 

platībā lietošanu sakarā ar nomnieka atteikšanos lietot zemi. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

30. § 
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU UGĀLES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES 

BAZNĪCAS ĒKAI  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 
    

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ugāles pagasta pārvalde 03.12.2009. un Ventspils novada pašvaldība 07.12.2009. 

(reģ.Nr.2145) ir saņēmusi iesniegumu no Ugāles evaņģēliski luteriskās draudzes, 

reģistrācijas Nr.90000463776, priekšnieces Veltas Dronkas ar lūgumu piešķirt adresi Ugāles 

evaņģēliski luteriskās draudzes tiesiskā valdījumā esošai baznīcas ēkai, kura atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra numurs 9870 004 0110 Ugāles ciemā. Iesniegumam pievienotas 

dokumentu kopijas: baznīcas ēkas izvietojuma shēma zemegabalā, Ugāles pagasta pārvaldes 

03.12.2009. atzinums. 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka Ugāles evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca atrodas uz  nekustamā īpašuma 

„Evaņģēliski luteriskā baznīca” zemes vienības ar kadastra numuru  9870 004 0110, 

kopplatība 0,7 ha. Saskaņā ar Ugāles pagasta Teritorijas plānojumu un apstiprinātajām ciemu 

robežām zemes vienība un baznīcas ēka izvietotas Ugāles ciema teritorijā, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis noteikts: reliģisko organizāciju ēku apbūve, NĪLM kods 0905.   

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269 

"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9., 9.1.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (10.12.2009.) lēmumu, atklāti 

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

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

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

n o l e m j: 

 

1. Piešķirt Ugāles evaņģēliski luteriskās draudzes valdījumā esošai zemes vienībai ar 

kadastra numuru 9870 004 0110 un uz tās esošai baznīcas ēkai adresi: „Evaņģēliski 

luteriskā baznīca”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads un apstiprināt grafisko 

shēmu šī lēmuma pielikumā.  
 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam, Ugāles 

pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils 

birojam. 

 

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

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

 

31. § 
PAR NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANU ZEMES GABALAM AR KADASTRA NR. 9890 001 

0345 ZIRU PAGASTĀ, ZEMES GABALA IERAKSTĪŠANU ZEMESGRĀMATĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 
 

 Ventspils novada dome 07.12.2008. ir saņēmusi Ziru pagasta pārvaldes ierosinājumu 

par nosaukuma“Gaismas“ piešķiršanu pašvaldības valdījumā esošam zemes gabalam ar 

kadastra numuru 9890 001 0345, koplatība: aptuveni 36,4 ha, minētā zemesgabala 

ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

 Ventspils novada dome, izskatot Ziru pagasta pārvaldes ierosinājumu, konstatē, ka 

zemesgabals ar kadastra numurs 9890 001 0345, ar koplatību aptuveni 36,4 ha, Ziru pagastā, 

ar Ziru pagasta padomes 2008.gada 10.septembra sēdes (protokols Nr.10, 2.§) lēmumu „Par 

Ziru pagasta pašvaldības lietošanā esošo zemju saglabāšanu pašvaldību funkciju 

realizēšanai” atstāts pašvaldības valdījumā pagasta iedzīvotāju individuālo piemājas 

saimniecību, mazdārziņu izveidei un uzturēšanai. Nosaukums zemesgabalam nav piešķirts.  

 Pamatojoties uz: likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6., 7.punktu, kas nosaka 

pašvaldību autonomās funkcijas: „ ... nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu“ un „...nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 

aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 

personām...”, 77.panta 2.daļu: „...pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, 

laukumi, parki)...,”; likuma “Par sociālo drošību” 11.pantu’; 13.panta 1.daļu; likuma „Par 

zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos“ 7.pantu; likuma “Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 5.punktu, kas 

nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 

ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja 

šīs personas 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 personisko palīgsaimniecību vakadzībām; likuma „Apdzīvoto 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2., 3. punktu; saskaņā ar Ziru pagasta padomes 

2008.gada 10.septembra sēdes Nr.10, 2.§ lēmumu „Par Ziru pagasta pašvaldības lietošanā 

esošo zemju saglabāšanu pašvaldību funkciju realizēšanai”, Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (10.12.2009.) 

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

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

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

dome n o l e m j: 
 

1. Piešķirt Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošam zemes gabalam ar kadastra 

numuru 9890 001 0345, kopplatība aptuveni 36.4 (trīsdesmit seši veseli un 4/10) ha, 

Ziru pagastā, Ventspils novadā, nosaukumu: “Gaismas”. 
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2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu: 

zemes gabalu ar kadastra numuru 9890 001 0345, ar aptuvenu kopplatību 36,4 ha.  

 

3. Uzdot Ziru pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt nepieciešamo dokumentu 

sagatavošanu par šī lēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu, un nodrošināt šī 

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Ventspils 

novada pašvaldības vārda. 
 

4. Pilnvarot Ziru pagasta pārvaldes vadītāju Dzidru Ceriņu veikt darbības, kas saistītas ar 

šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā  

(dokumentu pieprasīšana, iesniegšana, saņemšana Valsts zemes dienestā, arhīvos, 

zemesgrāmatā, u.c. instancēs). 

 

5. Noteikt, ka izdevumus, kas radušies 2.punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai 

zemesgrāmatā, sedz Ziru pagasta pārvalde. 

 

6. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ziru pagasta pārvaldei un 

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 

 

32. § 
PAR  VENTSPILS NOVADĀ ESOŠU ZEMES  VIENĪBU  

PIEKRITĪBAS UN LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

 

Ventspils novada dome no Ventspils novada pagasta pārvaldēm ir saņēmusi atzinumus 

par šo pagastu administratīvajās teritorijās esošu zemes vienību, kuras atrodas zem pagastu 

ceļiem, piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu. Tādi iesniegumi ir no: Usmas pagasta 

pārvaldes 08.12.2009., Popes pagasta pārvaldes 11.12.2009.,  Jūrkalnes pagasta pārvaldes 

10.12.2009., Puzes pagasta pārvaldes 11.12.2009., Ances pagasta pārvaldes 14.12.2009.  

          Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu, 4
1
.panta 2.daļas 5.punktu; 

2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas 

pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.punktu, atklāti 

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

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

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

 

1. Noteikt sekojošu Usmas pagasta pārvaldes lietojumā esošu zemes gabalu – ceļu 

piekritību Ventspils novada pašvaldībai tās funkciju īstenošanai, nosakot zemes 

lietošanas mērķus. 
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2. Noteikt sekojošu Jūrkalnes pagasta pārvaldes lietojumā esošu zemes gabalu – ceļu 

piekritību Ventspils novada pašvaldībai tās funkciju īstenošanai, nosakot zemes 

lietošanas mērķus. 
 

3. Noteikt sekojošu Ances pagasta pārvaldes lietojumā esošu zemes gabalu – ceļu piekritību 

Ventspils novada pašvaldībai tās funkciju īstenošanai, nosakot zemes lietošanas mērķus. 
 

4. Noteikt sekojošu Popes pagasta pārvaldes lietojumā esošu zemes gabalu – ceļu piekritību 

Ventspils novada pašvaldībai tās funkciju īstenošanai, nosakot zemes lietošanas mērķus. 

 

 

5. Noteikt sekojošu Puzes pagasta pārvaldes lietojumā esošu zemes gabalu – ceļu piekritību 

Ventspils novada pašvaldībai tās funkciju īstenošanai, nosakot zemes lietošanas mērķus. 
 

 

6. Noteikt Ziru pagasta pārvaldes lietojumā esoša zemes gabala – ceļa piekritību Ventspils 

novada pašvaldībai tās funkciju īstenošanai, nosakot zemes lietošanas mērķi. 

 

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresēti 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. 

 

8. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: Valsts zemes dienesta Kurzemes 

reģionālās nodaļas Ventspils birojam un Usmas, Jūrkalnes, Ances, Popes, Puzes, Ziru 

pagastu pārvaldēm. 

 

9. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz septiņām lapām. 

33. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „BIRZES“, JŪRKALNES PAGASTĀ    

(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 23.11.2009. ir saņēmusi SIA ”V.B.Meža serviss”, VRN 

41203030189, juridiskā adrese ”Pļavsargi”, Alsunga, Alsungas novads, LV-3300, iesniegumu 

(reģistrēts ar Nr.1938), ar piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības par SIA ”Latvijas 

BKK”, VRN 50103226961, piederošo nekustamo īpašumu ”Birzes”, kadastra numurs ***, 

koplatība 9,7 ha, Jūrkalnes pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 19.11.2009. 

pirkuma līgums, zemes robežu plāns.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 
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PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, N.Sileviča, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 nekustamā īpašuma ”Birzes”, kadastra numurs***, 

kopplatība 9,7 ha, Jūrkalnes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

                             
                                                                 

34. § 

PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „AVENES“, POPES PAGASTĀ    

 (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 24.11.2009. ir saņēmusi Ulda Sandera, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1968), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: 

”Avenes”, kadastra numurs***, Popes pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumenta kopija: 

24.11.2009. pirkuma līgums. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

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

G.Mačtams, N.Sileviča, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Avenes”, kadastra 

numurs***, kopplatība 4,39 ha, Popes pagastā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 
 

 

35. § 

PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „SENLEJAS“, PUZES PAGASTĀ     

(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 19.11.2009. ir saņēmusi SIA ”Amulas Pērles”, VRN 

50003709211, reģ. adrese: Malienas iela 64-43, Rīga, LV- 1064, iesniegumu (reģistrēts ar 

Nr.1894), ar piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības par tai piederošo nekustamo 
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īpašumu ”Senlejas”, kadastra numurs***, koplatība 28,22 ha, Puzes pagastā. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 19.11.2009. pirkuma līgums, zemes robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

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

G.Mačtams, N.Sileviča, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Senlejas”, kadastra numurs***, 

kopplatība 28,22 ha, Puzes pagastā. 

2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas. 
 

 

36. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „SVĪRES“, PUZES PAGASTĀ    

(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 09.11.2009. ir saņēmusi SIA ”Kursa MRU”, VRN 41203004909, 

adrese: Mednieku iela 7, Ventspils, LV-3602, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1816), ar 

piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības par Artim Bāliņam, personas kods ***, ***, 

piederošā nekustamā īpašuma ”Svīres” zemes vienību ar kadastra numuru ***, kopplatība 

21,2 ha, Puzes pagastā. Iesniegumam pievienota dokumentu kopijas: 12.11.2009. pirkuma 

līgums, pilnvara Nr.1.15/59 A.Āboliņam pārstāvēt SIA ”Kursa MRU”.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

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

G.Mačtams, N.Sileviča, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 nekustamā īpašuma ”Svīres” zemes vienību ar 

kadastra numuru***, kopplatība 21,2 ha, Puzes pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

37. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „SVĪĶI“, PUZES PAGASTĀ    

(ziņo:A.Mucenieks) 
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  A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldība 27.11.2009. ir saņēmusi SIA ”Apodziņi”, VRN 41202012716, 

adrese: ”Vizbuļi”, Lībagu pagasta, Talsu novads, LV-3290, iesniegumu (reģistrēts ar 

Nr.2009), ar piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības par Elzai Kajakai, personas kods***, 

piederošā nekustamā īpašuma ”Svīķi”, zemes vienību ar kadastra numuru***, koplatība 4,1 

ha, Puzes pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 19.11.2009. pirkuma līgums, 

izraksts no Komercreģistra par SIA ”Apodziņi”. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

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

G.Mačtams, N.Sileviča, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 nekustamā īpašuma ”Svīķi”, zemes vienību ar 

kadastra numuru ***, kopplatība 4,1 ha, Puzes pagastā. 

2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

38. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „JAUNGATES“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(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 16.11.2009. ir saņēmusi Sima Paulika, dzīvojoša ***, 

iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1823), ar piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības par Irīnai 

Fiļipovai, personas kods ***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Jaungates”, kadastra 

numurs***. Iesniegumam pievienota dokumenta kopija: 16.11.2009. pirkuma līgums. 

       Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu,  

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

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, N.Sileviča, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Jaungates”, kadastra 

numurs***, kopplatība 1,1 ha, Tārgales pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 
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39. § 
AR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „SIMSONI“, TĀRGALES PAGASTĀ     

(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. 
 

 Ventspils novada pašvaldība 17.11.2009. ir saņēmusi Sima Paulika, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1876), un SIA ”Retran”, VRN 41203011116, 

iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1871), ar piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības par 

S.Paulikam piederošo nekustamo īpašumu: ”Simsoni”, kadastra numurs***. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 22.11.2007. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes 

robežu plāns. 

          Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

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

G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, G.Bože, 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 ”Simsoni”, kadastra 

numurs***, kopplatība 7,5 ha, Tārgales pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

40.§                                                   
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM   

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „VĪTOLKALNI“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(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. 

 

Ventspils novada pašvaldība 13.11.2009. ir saņēmusi Solveigas Plāts, dzīvojošas ***,  kura 

pārstāv pircēju Vitautu Barakauski, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1798), ar piedāvājumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības par Andželai Klētniecei, personas kods***, piederošo 

nekustamo īpašumu: ”Vītolkalni”, kadastra numurs***. Iesniegumam pievienotas dokumentu 

kopijas: 11.11.2009. pirkuma līgums, V.Barakauska izsniegta pilnvara Solveigai Plāts veikt 

visas darbības sakarā ar nekustamā īpašuma pirkumu, zemes vienību robežu plāni (2 gab.). 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 
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1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

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

G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, A.Mucenieks, 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 ”Vītolkalni”, kadastra 

numurs***, kopplatība 3,1689 ha, Tārgales pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

41. § 
             PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „DZENĪŠI“, UGĀLES PAGASTĀ    

 (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. 

 

Ventspils novada pašvaldība 17.11.2009. ir saņēmusi SIA ”Ostas pilsēta”, VRN 

51203016261, adrese: ”Dzenīši”, Ugāles pag., Ventspils novads, LV-3615, iesniegumu 

(reģistrēts ar Nr.1872), ar piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības par tai piederošā 

nekustamā īpašuma ”Dzenīši”, kadastra numurs***, koplatība 0,7 ha, Ugāles pagastā. 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 10.11.2009. pirkuma līgums, zemesgrāmatu 

apliecība, SIA ”Ostas pilsēta” (pārdevējs) komersanta reģistrācijas apliecība, SIA ”Silver line” 

(pircējs) komersanta reģistrācijas apliecība.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu,  

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

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, A.Mucenieks, 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 nekustamā īpašuma ”Dzenīši”, kadastra numurs ***, 

kopplatība 0,7 ha, Ugāles pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

42 § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „BĒRZIŅI“, VĀRVES PAGASTĀ    

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

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

 

Ventspils novada pašvaldība 23.11.2009. ir saņēmusi Ģirta Dzintara, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1959), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: 

”Bērziņi”, kadastra numurs***, Vārves pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

19.11.2009. pirkuma līgums, zemes robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

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

G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, A.Mucenieks,  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 ”Bērziņi”, kadastra numurs ***, 

kopplatība 0,25 ha, Vārves pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

43. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „LEJAS“, UŽAVAS PAGASTĀ    

 (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. 

 

        Ventspils novada pašvaldība 23.11.2009. ir saņēmusi Jāņa Dūduma, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1939), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: ”Lejas”, 

kadastra numurs***, Užavas pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumenta kopija: 

16.11.2009. pirkuma līgums. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

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

G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, A.Mucenieks, 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 ”Lejas”, kadastra 

numurs***, kopplatība 0,5 ha, Užavas pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 
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44. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „TĒRAUDI“, VĀRVES PAGASTĀ    

(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. 

 

Ventspils novada pašvaldība 23.11.2009. ir saņēmusi Aigo Gūtmaņa, personas kods ***, 

dzīvojoša ***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1952), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Ritai Vičakai, personas kods***, piederošo 

nekustamo īpašumu: ”Tēraudi”, kadastra numurs***, Vārves pagastā. Iesniegumam pievienota 

dokumentu kopija: 09.11.2009. pirkuma līgums. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

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

G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, A.Mucenieks, 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 ”Tēraudi”, kadastra 

numurs***, kopplatība 2,0 ha, Vārves pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

45. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „DIŽPŪŠĻI“, ZIRU PAGASTĀ    

(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. 
 

 Ventspils novada pašvaldība 24.11.2009. ir saņēmusi SIA ”Dižezers”, VRN 41203019355, 

juridiskā adrese Lielais prospekts 48, Ventspils, LV-3600, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1963), 

ar piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības attiecībā uz Simam Paulikam, personas 

kods***, piederošo nekustamo īpašumu ”Dižpūšļi”, kadastra numurs***, koplatība 14,3 ha, 

Ziru pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 30.10.2009. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība, Ziru pagasta pārvaldes izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksu.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu,  atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, N.Sileviča, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 
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R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 nekustamā īpašuma ”Dižpūšļi”, kadastra 

numurs***, kopplatība 14,3 ha, Ziru pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

46. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „VĒDZELES“, USMAS PAGASTĀ    

 (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 07.12.2009. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, 

amata vieta Talsos, Kareivju ielā 8, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2150) ar piedāvājumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības attiecībā uz SIA ”Remtes transports”, VRN 58503007401, 

juridiskā adrese: ”Nikužas”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871, piederošo nekustamo 

īpašumu ”Vēdzeles”, kadastra numurs***, Usmas pagastā. Iesniegumam pievienots 

dokumentu kopijas: 02.12.2009. pirkuma līgums ar reģistra Nr.6727, kā arī minētā nekustamā 

īpašuma zemesgrāmatu nodalījumu izraksts un robežu plāns, izraksts no Komercreģistra par 

SIA ”Remtes transports”. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Vēdzeles”, kadastra 

numurs***, kopplatība 9,3 ha, Usmas pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

47. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „ĶĪĶI“, USMAS PAGASTĀ    

(ziņo: MA.Mucenieks) 

 

  A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.   

  Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

   Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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   Ventspils novada pašvaldība 02.12.2009. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, 

amata vieta Talsos, Kareivju ielā 8, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2068) ar piedāvājumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības attiecībā uz Didzim Vegneram, personas kods***, 

dzīvojošam:***, piederošo nekustamo īpašumu ”Ķīķi”, kadastra numurs***, Usmas pagastā. 

Iesniegumam pievienots dokumentu kopijas: 26.11.2009. pirkuma līgums ar reģistra Nr.6644, 

kā arī minētā nekustamā īpašuma zemesgrāmatu nodalījumu izraksts un robežu plāns.     

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Ķīķi”, kadastra numurs***, 

kopplatība 29,4 ha, Usmas pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

48. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „BŪKAS“, ZIRU PAGASTĀ    

(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 09.12.2009. ir saņēmusi Raimonda Klestrova, personas 

kods***, dzīvojoša ***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2185), ar piedāvājumu izlemt jautājumu 

par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: 

”Būkas”, kadastra numurs***, Ziru pagastā. Iesniegumam pievienota dokumentu kopija: 

04.12.2009. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu,  atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Būkas”, kadastra numurs ***, 

kopplatība 36,1 ha, Ziru pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 
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49. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „PURVĀJI“, VĀRVES PAGASTĀ    

 (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 02.12.2009. ir saņēmusi Sima Paulika, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2073), iesniegumu ar piedāvājumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības uz Viktoram Larionovam, personas kods***, piederošo nekustamo 

īpašumu: ”Purvāji”, kadastra numurs***, Vārves pagastā. Iesniegumam pievienotas 

dokumentu kopijas: 30.11.2009. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu 

plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Purvāji”, kadastra numurs ***, 

kopplatība 0,39 ha, Vārves pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

50. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „LUTERI“, UŽAVAS PAGASTĀ    

 (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 03.12.2009. ir saņēmusi SIA ”Sils AMS”, VRN 41203008169, 

juridiskā adrese: Tukuma iela 87, Ventspils, LV-3600,  iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2087), ar 

piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības attiecībā uz tai piederošo nekustamo īpašumu 

”Luteri”, kadastra numurs***, koplatība 6,8 ha, Užavas pagastā. Iesniegumam pievienotas 

dokumentu kopijas: 03.12.2009. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemesgabala 

robežu plāns.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 
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komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Luteri”, kadastra numurs ***, 

kopplatība 6,8 ha, Užavas pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

51. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „GEIŠAS“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(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 02.12.2009. ir saņēmusi Irinas Nikolajenko, personas 

kods***, dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2070), ar piedāvājumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības par Arnim Matisonam, personas kods***, piederošo nekustamo 

īpašumu: ”Geišas”, kadastra numurs***, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienota 

dokumentu kopijas: 02.12.2009. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu 

plāns. 

    Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Geišas”, kadastra numurs***, 

kopplatība 1,3 ha, Tārgales pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

52. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMIEM  ĪPAŠUMIEM „EŽMALAS“ UN „SMILTNIEKI“, POPES PAGASTĀ     

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

 A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.   

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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    Ventspils novada pašvaldība 03.12.2009. ir saņēmusi Romāna Mārtiņsona, personas 

kods***, dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2093), ar piedāvājumu izlemt jautājumu 

par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošajiem nekustamiem 

īpašumiem: ”Ežmalas”, kadastra numurs***, un ”Smiltnieki”, kadastra numurs ***, Popes 

pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 30.11.2009. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecības, zemesgabalu robežu plāni. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 nekustamiem īpašumiem: ”Ežmalas”, kadastra 

numurs***, kopplatība 8,8 ha, Popes pagastā un ”Smiltnieki”, kadastra numurs ***, 

kopplatība 6,7 ha, Popes pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

53. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „TETERI“, JŪRKALNES PAGASTĀ    

(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 04.12.2009. ir saņēmusi Lauras Stukles, personas kods 

***dzīvojošas,*** iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2128), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Jānim Teterim, personas kods***, piederošo 

nekustamo īpašumu: ”Teteri”, kadastra numurs***, Jūrkalnes pagastā. Kā Pircējs līgumā 

norādīta SIA ”Muižupīte”, VRN 40103258062. Iesniegumam pievienotas dokumenta kopijas: 

24.11.2009. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Teteri”, kadastra 

numurs***, kopplatība 21,13 ha, Jūrkalnes pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 
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54. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „BIEDRI“, UGĀLES PAGASTĀ    

(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 02.12.2009. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, 

amata vieta Talsos, Kareivju ielā 8, LV-3200, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2067) ar 

piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības attiecībā uz SIA ”DIVEX”, VRN 40003831527, 

juridiskā adrese: Citadeles iela 7/43-32, Rīga, LV-1010, piederošo nekustamo īpašumu 

”Biedri”, kadastra numurs***, Māteros, Ugāles pagastā. Iesniegumam pievienots dokumentu 

kopijas: 26.11.2009. pirkuma līgums ar reģistra Nr.6640, kā arī minētā nekustamā īpašuma 

zemesgrāmatu nodalījumu izraksts un robežu plāns, izraksts no Komercreģistra par SIA 

”DIVEX”. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ” Biedri”, kadastra 

numurs***, kopplatība 16,0 ha, Ugāles pagastā, par pirkuma summu LVL 5600,0 (pieci 

tūkstoši seši simti latu). 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

55. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „PRIEDES 199“, TĀRGALES PAGASTĀ    

 (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 pašvaldība 09.12.2009. ir saņēmusi Ļubovas Bļinkovas, personas kods***, 

dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1959), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Grigorijam Taraņenko, personas kods 

***piederošo nekustamo īpašumu: ”Priedes 199”, kadastra numurs***, Tārgales pagasta 

Akmeņdzirās. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 07.12.2009. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 
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noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 10.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 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 ”Priedes 199”, kadastra 

numurs***, kopplatība 0,0642 ha, Tārgales pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

56. § 
PAR VENTSPILS NOVADĀ ESOŠU ZEMES  VIENĪBU  

STATUSA UN PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU  

 (ziņo:A.Mucenieks) 

Ventspils novada dome no Ventspils novada pagasta pārvaldēm ir saņēmusi 

atzinumus par šo pagastu administratīvajās teritorijās esošu zemes vienību piekritības un 

lietošanas mērķu noteikšanu. Tādi iesniegumi ir no: Užavas pagasta pārvaldes 08.12.2009., 

Jūrkalnes pagasta pārvaldes 10.12.2009., Ances pagasta pārvaldes 14.12.2009.  

Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, 33.panta pirmās daļas 1.punktu; “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta nosacījumiem, likuma 

“Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.punktu, 42.pantu; likuma 

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta 2.daļas 4.punktu, 4
1 

.panta 2.daļas 6.punktu, likuma “Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likums” 9.panta 1.daļu, 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.996 

“Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 

piekrītošo zemi” nosacījumiem, 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” prasībām, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

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

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

 

1. Izbeigt zemes pastāvīgas lietošanas tiesības sekojošām personām par Užavas pagastā 

esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem, nododot tos bez atlīdzības valstij ar mērķi 

izmantot tos zemes reformas pabeigšanai: 
 

N.

p.k

. 

Vārds,Uzvārds, 

p.k.,deklarētā adrese 

Zemes 

vienības 

nosaukums 

Kadastra 

Nr. 

Lietošana

s mērķis, 

kods* 

Apt.

Pla-tība, 

ha 

1.1

. 

Anatolijs Kondeļčuks 

Užavas pag.Buras - 2 

“Mazsieti

ņi” 

98780030175 0101 1,0 

.

1.2

. 

Jansone Nellija 

Užavas pag.”Spaļi” 

“Rieksti” 98780030295 0101 2,0 
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2. Noteikt sekojošu Užavas pagastā esošu zemes vienību piekritību Ventspils novada domei 

kā zemi personīgo palīgsaimniecību vajadzībām: 

N.

p.k. 

Kadastra Nr. Nosaukums Apt.platīb

a, 

ha 

Zemes 

liet.mērķis, 

kods* 

2.1. 98780010127 “Mežnoras” 1,0 0101 

2.2. 98780030302 “Aploki” 0,7 0101 

2.3. 98780030376 “Vētras” 1,0 0101 

2.4. 98780030376 “Grīvas” 0,8 0101 

 

3. Noteikt sekojošu Ances pagastā esošu zemes vienību piekritību Ventspils novada domei 

kā zemi personīgo palīgsaimniecību vajadzībām,  un parku, rekreācijas zemi: 

N.p.k. Kadastra Nr. Nosaukums Apt.platība, 

ha 

Zemes 

liet.mērķis, 

kods* 

3.1. 98440050102 “Juitiņu ferma” 1,6 0908 

3.2. 98440070177 “Ances parks” 0,9 0501 

3.3. 98440070188 “Ķimikāliju noliktava” 0,1 0101 

3.4. 98440070212 Pašvaldības zeme 0,1 0101 

3.5. 98440070246 Pagasta zeme 0,06 0101 

3.6. 98440070247 Pagasta zeme 0,06 0101 

3.7. 98440010053 “Janbergi” 2,7 0101 

3.8. 98440100105 “Krūmi” 4,6 0101 

3.9. 98440100200 Pagasta zeme 0,6 0101 

3.10. 98440120050 “Piedarbu ferma” 0,2 0101 

 

4. Noteikt sekojošu Puzes pagastā esošu zemes vienību piekritību Ventspils novada domei kā 

zemi personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūves zemi, pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zemi, parku, rekreācijas 

zemi,: 

N.p.k. Kadastra Nr. Nosaukums Apt.platība, 

ha 

Zemes 

liet.mērķis, 

kods* 

4.1. 98600050303 “Pagastmāja” 2,9 0101 

4.2. 98600050244 

 

Pie autopieturas                         

 
0,2 0501 

4.3. 98600050228 

 

Attīrīšanas iekārtas                     2,0 1201 

4.4. 98600050247 Pie patērētāju veikala 0,1 0501 

4.5. 98600050263 

 

Artēziskā aka 0,1 1201 

4.6. 98600050300 Pagasts -moika 1,3 1201 

4.7. 98600050302 

 

Pagasta zeme 1.4 0101 

4.8. 98600050322 

 

Missenes 0.2 0908 

4.9. 98600050323 Ķuķi attīrīšanas 0.1 1201 

4.10. 98600050329 Ciemata katlu māja 1.6972 1201 
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4.11. 98600050335 Pagasta zeme 0.4 0501 

4.12. 98600110038 Mazieres ezers 1.9 0302 

 

5. Noteikt sekojošu Usmas pagastā esošu zemes vienību piekritību Ventspils novada 

domei kā zemi personīgo palīgsaimniecību vajadzībām: 

N.

p.k. 

Kadastra Nr. Nosaukums Apt.platīb

a, 

ha 

Zemes 

liet.mērķis, 

kods* 

5.1. 98740060182 “Purmaļi” 2,0 0101 

5.2. 98740060185 “Purmaļi” 4,5 0101 

5.3. 98740060253 “Purmaļi” 5,4 0101 

5.4. 98740060232 “Centrs” 5,7 0101 

5.5. 98740060183 “Centrs” 0,7 0101 

 

 

6. Noteikt sekojošu Jūrkalnes pagastā esošu zemes vienību piekritību Ventspils novada 

domei kā zemi personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūves zemi un pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zemi: 

 

N.p.k. Kadastra Nr. Nosaukums Apt.platība (ha) Zemes liet.mērķis, 

kods* 

6.1. 98500020135 - 0.1 0908 

6.2. 98500020224 “Piensaimnieki” 0.4 1003 

6.3. 98500020288 “Piensaimnieki” 0.3 1003 

6.4. 98500020373 -  1,1 0101 

 

*-zemes lietošanas mērķu kodu atšifrējums:  

0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas;  

0302 – fizisko un juridisko personu īpašumā vai valdījumā esošo ūdeņu teritorijas; 

0908 – pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve; 

1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve; 

1201 – publiskās infrastruktūras (elektropārvade, cauruļvadi, ūdens ņemšanas, notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas, uc.) būvju apbūve.  

 

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresēti 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. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus: visām lēmumā minētajām 

pagastu pārvaldēm, Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 
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57. § 
PAR  ZEMES GABALA AR KADASTRA NUMURU 9894 004 0065, ZLĒKU PAGASTĀ 

ROBEŽU GROZĪŠANU   

(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 24.11.2009. ir saņēmusi un reģistrējusi ar Nr.1967 Zlēku 

pagasta pārvaldes atzinumu, kurā tiek atzīts par nepieciešamu grozīt AS „Latvijas valsts 

meži” valdījumā esoša zemes gabala ar kadastra numuru 9894 004 0065 Zlēku pagastā ārējās 

robežas sakarā ar to, ka uz zemes daļas aptuveni 0,12 ha platībā atrodas nekustamam 

īpašumam „Jāņkalni”, kadastra numurs 9894 004 0078, piederošas ēkas un pagalms. 

Iesniegumam pievienoti dokumenti: Zlēku pagasta pārvaldes (D.Cekule) 20.10.2009. 

atzinums, AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM nekustamie īpašumi” 

12.11.2009. vēstule „Par zemes vienības ārējās robežas precizēšanu”, zemes gabala ar 

kadastra numuru 9894 004 0065 grafiskā izvietojuma izdruka no kadastra kartes, 

S.Rumsones un Vizmas Dāves 19.10.2009. iesniegums (reģ.Nr.90), zemes vienības 

„Jānķalni” robežu plāns.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: uz AS „Latvijas valsts 

meži” valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra numuru 9894 004 0065, (ietilpst nekustamā 

īpašuma „Valsts mežs Zlēkas” sastāvā), atrodas Sailas Rumsones un Vizmas Dāves 

nekustamam īpašumam „Jāņkalni”, kadastra numurs 9894 004 0078, piederošas ēkas: 

saimniecības ēka, kūts un šķūnis, kā arī pagalms, kopumā aizņemot aptuveni 0,12 ha zemes 

platības. Zemes gabala ar kadastra numuru 9894 004 0065 tiesiskais valdītājs AS „Latvijas 

valsts mežs” ir ierosinājis zemes gabala instrumentālo uzmērīšanu, un vēlas veikt 

zemesgabala ārējo robežu grozījumus, izslēdzot no tām iepriekšminēto zemesgabala daļu, uz 

kura atrodas nekustamam īpašumam „Jāņkalni” piekrītošās palīgēkas un pagalms, aizņemot 

platību aptuveni 0,12 ha. Saskaņā ar likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 

26.panta 1.daļas 2.punktu; 2007.gada 20.marta Ministru Kabineta noteikumu Nr.182 

„Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 60.4.punktu zemes gabala robežas tā 

uzmērīšanai ir jānosaka atbilstoši pašvaldības lēmumiem un to grafiskajiem pielikumiem.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu, 19.panta 1.daļas 3.punktu, 24.panta 1.daļas 

1.punktu;  ņemot vērā  zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju izteikto gribu, Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

(10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, N.Sileviča, 

G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j:   

 

1. Grozīt zemes gabala ar kadastra numuru 9894 004 0065 (ietilpst nekustamā īpašuma 

„Valsts mežs Zlēkas” sastāvā) platību un ārējās robežas, atdalot no tā zemesgabalu 

aptuveni 0,12 ha (1200m
2
) platībā un pievienojot to nekustamam īpašumam 

„Jāņkalni” zemes vienībai ar kadastra numuru 9894 004 0078,  tam piederošo ēku un 

pagalma uzturēšanai saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu, kā arī piešķirot zemes 

lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods: 0601 un 

apstiprināt grafisko pielikumu.  
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2. 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. 

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

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu „LVM nekustamie 

īpašumi”, Zlēku pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās 

nodaļas Ventspils birojam. 

 

 

58. § 
PAR  ZEMES GABALA NOTEIKŠANU PAŠVALDĪBAS VALDĪJUMĀ ESOŠU ĒKU  

(BIJ. „TRUMPES”) UZTURĒŠANAI ANCES PAGASTĀ,  ADRESES PIEŠĶIRŠANU   

(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 08.12.2009. ir saņēmusi un reģistrējusi ar Nr.2167 Ances 

pagasta pārvaldes atzinumu, kurā tiek atzīts par nepieciešamu noteikt zemes gabalu Ances 

pagastā esošās divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, (līdzšinējais nosaukums 

„Trumpes”) un tai piekrītošo ēku uzturēšanai, kā arī ierosinājumu piešķirt šai mājai un 

zemesgabalam adresi „Jauntrumpes”. Iesniegumam pievienoti: Ances pagasta pārvaldes 

(A.Kajaka) atzinums, AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM nekustamie īpašumi” 

12.11.2009. vēstule „Par zemes vienības ārējās robežas precizēšanu”, zemes gabala ar 

kadastra  numuru 9844 004 0031 grafiskā izvietojuma izdruka no kadastra kartes.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: uz AS „Latvijas valsts 

meži” valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra numuru 9844 004 0031, (ietilpst nekustamā 

īpašuma „Valsts mežs Ance” sastāvā), atrodas Ances pagasta pārvaldes valdījumā esoša 

divstāvu dzīvojamā māja ar tai piekrītošām palīgēkām, būvēm, pagalmiem, kuras vēsturiskais 

nosaukums ir „Trumpes”, kopumā aizņemot aptuveni 1,85 ha zemes platības. Zemes gabala 

tiesiskie valdītāji AS „Latvijas valsts meži” ir ierosinājuši zemes gabala kadastra numuru 

9844 004 0031 instrumentālo uzmērīšanu, un vēlas veikt zemesgabala ārējo robežu 

grozījumus, izslēdzot no tām iepriekšminēto zemesgabala daļu, uz kuras atrodas 

iepriekšminētā divstāvu dzīvojamā māja ar tai piekrītošām palīgēkām, būvēm, pagalmiem, 

kopumā platību aptuveni 1,85 ha. Saskaņā ar likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 26.panta 1.daļas 2.punktu; 2007.gada 20.marta MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi 

par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 60.4.punktu zemes gabala robežas tā 

uzmērīšanai ir jānosaka atbilstoši pašvaldības lēmumiem un to grafiskajiem pielikumiem. 

Ņemot vērā apstākli, ka blakus esošā nekustamā īpašuma nosaukums „Trumpes” jau ir 

reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra reģistrā, Ances pagasta 

pārvaldes valdījumā esošajai divstāvu dzīvojamai mājai, tai piekrītošajām palīgēkām, būvēm, 

kā arī zemesgabalam, uz kura tās ir izvietotas, nepieciešams piešķirt jaunu adresi.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu, 19.panta 1.daļas 3.punktu, 20.panta 1.punktu, 

24.panta 1.daļas 2.punktu; likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta 2.daļas 1.punktu; likuma „Apdzīvoto teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9., 9.2.punktu; Ventspils novada 
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domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

(10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, N.Sileviča, 

G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j:   

 

1. Noteikt zemes gabalu Ances pagastā pārvaldes valdījumā esošās divstāvu 

dzīvojamās mājas (līdzšinējais nosaukums „Trumpes”) un tai piekrītošo ēku 

uzturēšanai ar aptuvenu kopplatību 1,85 ha, attiecīgi samazinot nekustamā īpašuma 

„Valsts mežs Ance” zemes vienības ar kadastra numurs 9844 004 0031 platību, un 

grozot tās ārējās robežas saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu, kā arī piešķirot 

zemes lietošanas mērķi: vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM 

kods: 0701. 

 

2. Piešķirt Ances pagastā esošajai divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 

(līdzšinējais nosaukums „Trumpes”) un tai piekrītošajām ēkām, būvēm, kā arī zemes 

gabalam (aptuvena koplatība 1,85 ha), uz kura tās izvietotas, adresi: „Jauntrumpes”, 

Ance, Ances pagasts, Ventspils novads un apstiprināt grafisko pielikumu.  

 

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. 

 

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

novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu „LVM 

nekustamie īpašumi”, Ances pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes 

reģionālās  nodaļas Ventspils birojam. 

 

 

59. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM 

„SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA KOKU CIRŠANAI ĀRPUS MEŽA ZEMES VENTSPILS 

NOVADA TERITORIJĀ“ 

 (ziņo:M.Dadzis, debatēs: M.Laksbergs, A.Mucenieks, A.Jaunsleinis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar saistošo noteikumu projektu. 

M.Laksbergs informē, ka labojami saistošo noteikumu projekta 2.1., 2.2., 2.5., 3.3., 5, 

6.,9.,10.punkti. 

A.Mucenieks ierosina atlikt saistošo noteikumu projekta apstiprināšanu, veicot tajos 

M.Laksberga ierosinātos grozījumus. 

Atklāti balsojot: PAR – 14 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, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j:   
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Atlikt saistošo noteikumu projektu „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 

Ventspils novada teritorijā”  apstiprināšanu. 

 

60. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  NOTEIKUMIEM „PUBLISKĀ IEPIRKUMA 

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI VENTSPILS NOVADA DOMES IZVEIDOTAJĀS IESTĀDĒS„  

(ziņo:M.Dadzis) 
 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis iepazīstina deputātus ar noteikumu projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu projektu. 

 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Publisko 

iepirkuma likuma 8.un 8.
1
 pantu, kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas  (10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, 

N.Sileviča, R.Krūmiņš, A.Čaklis, G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET –

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

1. Apstiprināt iesniegto Noteikumu projektu „Publiskā iepirkuma kārtības noteikumi 

Ventspils novada domes izveidotajās iestādēs” (Pielikumā uz divām lapām). 

2. Sagatavot minētos saistošos Noteikumus parakstīšanai. 

3. Saistošie Noteikumi „Publiskā iepirkuma kārtības noteikumi Ventspils novada domes 

izveidotajās iestādēs” stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri. 

 

61. § 
PAR IZMAIŅĀM VALSTS MĒRĶDOTĀCIJAS  

NOVADA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI IZLIETOJUMĀ 

 (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 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 27.maija 

rīkojumu, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Piltenes, Ugāles, Užavas, Usmas, Vārves, Ziru un Zlēku 

pagastiem piešķirta vienreizēja dotācija novada infrastruktūras attīstībai – katrai pašvaldībai 

LVL 200 000,- apmērā. Pamatojoties uz 2009.gada 20.oktobra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1218 ”Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras 

attīstībai” 16.punktu, piešķirtā mērķdotācija izlietojama 24 mēnešu laikā no piešķiršanas 

dienas – līdz 2010.gada 27.maijam. 
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   Lai nodrošinātu mērķdotācijas izlietojumu noteiktajā termiņā, no vietējām pašvaldībām 

pieprasīta un saņemta sekojoša informācija: 

1. Jūrkalnes pagasts – mērķdotācijas atlikums LVL 18961,-, to iespējams apgūt saskaņā 

ar plānoto izlietojuma plānu. Sakarā ar to, ka plānots pārgrupēt projekta ”Sporta 

zāles būvniecība” finansēšanas kārtību, no mērķdotācijas tiek ieteikts finansēt sporta 

zāles būvniecības tehniskā projekta izstrādei LVL 7260,- apmērā; 

2. Popes pagasts – sakarā ar iepirkumu rezultātā radīto līzdekļu ietaupījumu plānots 

veikt papilddarbus kultūras nama rekonstrukcijā, tiek ieteikts papildināt izlietojumu 

ar pasākumu ”Pagasta pārvaldes ēkas remontdarbi”; 

3. Puzes pagasts – mērķdotācija izlietota; 

4. Piltenes pilsēta – mērķdotācijas atlikums tiks izlietots noteiktajiem mērķiem; 

5. Užavas pagasts – mērķdotācija izlietota, sakarā ar iepriekš neplānotiem būvdarbiem 

Užavas tautas nama renovācijā nepieciešami papildus līdzekļi LVL 9998,-; 

6. Usmas pagasts – mērķdotācijas atlikums tiks izlietots noteiktajiem mērķiem; 

7. Ugāles pagasts – mērķdotācijas atlikumu LVL 74228,- apmērā plānots izlietot tautas 

nama remontdarbu pabeigšanai; 

8. Vārves pagasts – mērķdotācijas atlikums tiks izlietots noteiktajiem mērķiem; 

9. Ziru pagasts – sakarā ar iepirkumu rezultātiem un projektu apvienošanu ar ES 

finansētajiem projektiem radies līdzekļu ietaupījums LVL 61241,-, organizēta 

iedzīvotāju sapulce par līdzekļu izlietojumu, kurā ieteikts līdzekļus piešķirt 

pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu māju remontadrbiem. Būvvaldes speciālisti 

veikuši objektu apsekošanu; 

10. Zlēku pagasts -  iepirkuma rezultātā radušos līdzekļu ietaupījumu LVL 63606,- 

apmērā ieteikts novirzīt pašvaldības nekustamā īpašuma renovācijai un 

līdzfinansējumam LAD projektam ”Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu 

rekonstrukcija”. 

Ņemot vērā augstākminēto informāciju, lai no neizlietotajiem un ieekonomētajiem 

līdzekļiem nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu Lauku atbalsta dienestā iesniegtajiem 

projektiem ES finansētajā pasākumā ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, kā 

arī citus pašvaldībai aktuālus projektus, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, A.Čaklis, G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET –nav, 

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

 

1. Lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju veikt sekojošus grozījumus 

valsts mērķdotācijas izlietojumā novada infrastruktūras attīstībai Ventspils novadā, 

piešķirot līdzekļus sekojošiem objektiem: 

1.1. Jūrkalnes pagasta sporta zāles būvniecības tehniskā projekta izstrāde; 

1.2. Popes pagasta pārvaldes ēkas remontdarbi; 

1.3. Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda remontdarbi Ziru pagastā; 

1.4. Ziru pagasta ūdensapgādes sistēmas un attīrīšanas iekārtu darbības 

uzlabošana; 

1.5. Zlēku pagasta bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana;  

1.6. Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda remontdarbi Zlēku pagastā; 

1.7. Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu rekonstrukcija; 

1.8. Ugāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar kustību 

traucējumiem; 
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1.9. Sporta kompleksa rekonstrukcija Tārgales pagastā. 

2. Uzdot Jūrkalnes, Popes, Ziru, Zlēku, Ugāles un Tārgales pagastu pārvalžu vadītājiem 

sagatavot nepieciešamos dokumentus (īpašumtiesību apliecinošos dokumentu 

kopijas, darbu izmaksu tāmes) pievienošanai lēmuma nosūtīšanai Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

62. § 
PAR ELFLA PASĀKUMA „PAMATPAKALPOJUMI EKONOMIKAI UN 

IEDZĪVOTĀJIEM” IESNIEGTĀ PROJEKTA „JŪRKALNES SPORTA ZĀLES 

BŪVNIECĪBA”ATSAUKŠANU 

(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. 
 

    2009.gada 25.septembrī Ventspils novada dome noslēgusi pārjaunojuma līgumu ar 

Ziemeļkurzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi par projekta „Jūrkalnes sports zāles 

būvniecība” īstenošanu ELFLA pasākuma „Pamtpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

ietvaros. 

    Ir realizēts projekta pirmais posms – izstrādāts sporta zāles būvniecības tehniskais 

projekts. Projekta izmaksu tāmē tiek prognozētas sekojošas ēku būvniecības izmaksas: 

1.kārta (sporta zāle) – 376 678 LVL, 

2.kārta (palīgēka) – 262 376 LVL, 

3.kārta (palīgēkas iekštelpu apdare) – 57 400 LVL. 

    Ņemot vērā augstākminētos aprēķinus un neskatoties uz iespējamo nepieciešamo līdzekļu 

samazinājumu, kas varētu rasties veicot būvdarbu iepirkumu, var secināt, ka kopējās 

projekta izmaksas pārsniedz gan noslēgtā līgumā 3.2.punktā noteikto projekta kopējo 

finansējuma apmēru – 240 185 LVL, gan pašvaldības patreizējās iespējas palielināt 

pašvaldības līdzfinansējuma daļu. 

     Ir izsludinātas divas papildus kārtas projektu pieteikumu iesniegšanai Ziemeļkurzemes 

reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai 

un iedzīvotājiem ietvaros. Ar Jūrkalnes pagasta iedzīvotājiem veiktas konsultācijas par 

iespējamo atbalsta pasākuma veidu. Ņemot vērā, ka par valsts mērķdotācijas novada 

infrastruktūras attīstībai līdzekļiem  ir izstrādāts tehniskais projekts Jūrkalnes pagasta tautas 

nama rekonstrukcijas darbiem, Jūrkalnes pagasta iedzīvotāji ierosina par pieejamā 

finansējuma  līdzekļiem veikt tautas nama rekonstrukcijas darbus. 

    Tehniskā projekta ietvaros veiktā rekonstrukcijas darbu kalkulācija prognozē 

rekonstrukcijas izmaksas 298 935 LVL apmērā, būvuzraudzības izmaksas 3736 LVL apmērā 

un autoruzraudzības izmaksas 2989 LVL apmērā. Ņemot vērā sekojošus apstākļus: 

1. visas izmaksas var samazināties publisko iepirkumu rezultātā; 

2. UNESCO  nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama palīdzība 

sarakstā piešķirts atbalsts Suitu kultūrtelpai. Plānoto glābšanas pasākumu sadaļas 

4.3.aktivitāte paredz atjaunot Jūrkalnes un Biržu tautas namus kā vietējos centrus 

suitu nemateriālā kultūras mantojuma zināšanu un prasmju apguves un 

popularizēšanas aktivitātēm, 2009. – 2012. Gadam, paredzot finansējuma piešķiršanu 

400 000 EUR apmērā; 
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3. 13,3 % no telpām tiek iznomātas veikala vajadzībām un noslēgtais telpu nomas 

līgums nosaka nomnieka līdzdalību ēkas rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšanā. 

     Ņemot vērā augstākminētos apstākļus, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, N.Sileviča, 

R.Krūmiņš, A.Čaklis, G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET –nav, 

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

 

1. Ieteikt Ziemeļkurzemes reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei pārtraukt 2009.gada 

25.septembra pārjaunojuma līgumu par 2009.gada 18.marta līguma nr.08-08-L32/00-

000354 saistību pārņemšanu; 

2. Uzdot Jūrkalnes pagasta pārvaldei pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas saskaņojuma saņemšanas no novada attīstības mērķdotācijas konta  

pārskaitīt ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem ķontā 

līdzekļus 7260,-LVL apmērā, kas izlietoti sporta zāles celtniecības tehniskā projekta 

izstrādei; 

3. Atzīt par nepieciešamu uzsākt darbu pie projekta „Jūrkalnes tautas nama 

rekonstrukcija” sagatavošanas iesniegšanai projektu iesniegumu konkursā 

pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. 

 

 

63. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „RUTKI” 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 Tārgales pagasta īpašumā „Rutki”, kadastra numurs***, izstrādātā 

detālplānojuma pirmā redakcija tika izskatīta 19.11.2009. Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē un tika atklātas neprecizitātes 

detālplānojuma izstrādē. Precizētais detālplānojums īpašumam „Rutki” 2009.gada 

7.decembrī ir iesniegts atkārtoti. Sagatavotajā detālplānojuma „Rutki” pirmajā redakcijā 

neprecizitātes novērstas un pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 71.punktu un  

Ventspils novada domes Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas lēmumu (protokols 

Nr.6.; 2.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, N.Sileviča, R.Krūmiņš, A.Čaklis, G.Roderte, 

A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET –nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j:   

 

1. Ventspils novada Tārgales pagasta īpašuma „Rutki“ 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. 
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3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma izstrādātājam SIA „Damsijas”, 

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039. 

 

64. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „GRIEZES“ GALA 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. 
 

       Izskatījusi iesniegto Tārgales pagasta īpašuma „Griezes“, kadastra numurs *** 

sagatavoto detālplānojuma gala redakciju un īpašnieka Ojāra Sālījuma, personas kods***, 

dzīvo***, iesniegumu ar lūgumu piešķirt jaunnodalītajām zemes vienībām nosaukumus,  

pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu  un Ventspils novada domes Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas lēmumu 10.12.2009., atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, 

N.Sileviča, R.Krūmiņš, A.Čaklis, G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET –

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada Tārgales pagasta īpašuma „Griezes“, kadastra numurs  

***, detālplānojuma gala redakciju un izdot Ventspils novada saistošos noteikumus 

Nr.68 “Detālais plānojums Ventspils novada Tārgales pagasta īpašumam „Griezes“, 

kadastra numurs***“. 

 
2. Apstiprināt detālplanojumā „Griezes“ jaunnodalītajām zemēm sekojošus nosaukumus: 

2.1. „Griezes“,  

2.2. „Zvirbuļi“,  

2.3. „Cāļi“,  

2.4. „Gaiļi“,  

2.5. „Kraukļi“,  

2.6. „Zīlītes“. 

 

3. Izstrādes vadītājam divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanos spēkā, saskaņā 

ar 2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta  noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi“ 79.punktu un Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta trešo daļu,  iesniegt detālplānojumu un apstiprinātos 

nosaukumus jaunnodalītajām zemēm Valsts Zemes dienestā. 

 

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

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma izstrādātājam Tatjanai Laizānei un zemes 

īpašuma „Griezes” īpašniekam Ojāram Sālījumam, ***. 
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65. § 
PAR SIA „TCK” IEROSINĀTĀ DETĀLPLĀNOJUMA  

ĪPAŠUMIEM TĀRGALES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ  

DARBA UZDEVUMA 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. 

 
2009.gada 6.decembrī novada domē saņemts SIA”TCK”, reģ.Nr.40003766284, iesniegums 
par detālplānojuma izstrādi īpašumiem: Vanagi”  kadastra Nr. 98660170016; „Birztalas”, 
kadastra Nr. 98660170026, zemes vienībai ar kadastra Nr. 98660170026; „Vējbirzes”, 
kadastra Nr. 98660170028; „Zāļukājas”, kadastra Nr. 98660170029; „Betontilts”, kadastra 
Nr. 98660170030, zemes vienībām ar kadastra Nr. 98660170024, 98660170025, 
98660170031, 98660170100; „Osīši”, kadastra Nr. 98660190029, zemes vienībām ar 
kadastra Nr. 98660210022, 98660210023; „Mazkalēji”, kadastra Nr.98660210006; 
„Lāčplēši”, kadastra Nr. 98660210010, zemes vienībai ar kadastra Nr. 98660210010; 
„Vecrobežnieki”, kadastra Nr. 98660210016; „Lejupītes”, kadastra Nr. 98660210046, 
zemes vienībai ar kadastra Nr. 98660210017; „Lejupes”, kadastra Nr. 98660210018; 
„Drenas”, kadastra Nr. 98660210019; „Vīnlejas”, kadastra Nr. 98660210020; „Kamārce”, 
kadastra Nr. 98660210021; „Pureņi”, kadastra Nr. 98660210027; „Krasti”, kadastra Nr. 
98660220014, zemes vienībai ar kadastra Nr. 98660270044; „Zintas”,  kadastra Nr. 
98660220024; „Almači”,  kadastra Nr. 98660220035, zemes vienībai ar kadastra Nr. 
98660220035; „Vanadziņi”,  kadastra Nr. 98660220051; „Mazzaķi”, kadastra Nr. 
98660220052; „Aerodroms”, kadastra Nr. 98660260079, zemes vienībām ar kadastra Nr. 
98660260079, 98660260087; „Alkas” , kadastra Nr. 98660270027; „Silarāji”, kadastra Nr. 
98660270043; „Pērses” , kadastra Nr. 98660270047, vēja ģeneratoru parka būvniecībai 
Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Tārgales pagasta padome 2009.gada 27.maijā 
pieņēmusi lēmumu atļaut SIA ”TCK” uzsākt detālplānojuma izstrādi. 2009.gada 21.jūlija 
SIA ”TCK” vēstulē Nr.1-10/23 ”Iesniegums par detālplānojuma izstrādi”  iesniegti 
nepieciešamie iztrūkstošie dokumenti un līgums apstiprināt par par detālplānojuma 
izstrādātāju SIA ”Metrum”, reģ.Nr.40003388748, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 11, Rīga. 

    Iepriekš jautājuma izskatīšana tika atlikta, jo netika iesniegti visi īpašumtiesību 

apliecinoši dokumenti, tāpēc Ventspils novada dome 26.08.2009. sagatavojusi vēstuli SIA 

„TCK” Nr.1.12./148 „Par ierosinātā detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādi” ar 

informāciju par neprecizitāšu un neatbilstību novēršanu atbilstoši Tārgales pagasta pārvaldes 

atzinumam. 2009.gada 12.novembrī SIA „TCK” iesniedzis precizēto dokumentu kopijas.  

2009.gada 8.decembrī SIA „TCK” nosūtījis Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai vēstuli ar lūgumu izskaidrot Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”  VI.daļu „Detālplānojuma izstrāde un 

sabiedriskā apspriešana”, saņemta RAPLM Telpiskās plānošanas departamenta direktores 

I.Urtānes atbilde, ka detālplānojuma ierosinātājs var ierosināt izstrādāt detālplānojumu 

teritorijai lielākā platībā, nekā viņam pieder īpašumā vai ir noslēgti nomas līgumi. 

    Pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 67.punktu un Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas lēmumu (protokols Nr.6.; 1.§), atklāti 

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

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

E.Kuģeniece), PRET –nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā V.Ameļinam, 

Ventspils novada dome n o l e m j:   
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1. Apstiprināt detālplānojuma  izstrādes darba uzdevumu īpašumiem „Vanagi”, 

„Birztalas”, „Vējbirzes”, „Zāļukājas”, „Betontilts”, „Osīši”, „Mazkalēji”, „Lāčplēši”, 

„Vecrobežnieki”, „Lejupītes”, „Lejupes”, „Drenas”, „Vīnlejas”, „Kamārce”, 

„Pureņi”, „Krasti”, „Zintas”, „Almači”, „Vanadziņi”, „Mazzaķi”, „Aerodroms”, 

„Alkas”, „Silarāji” un „Pērses”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

 

2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību (lēmuma 

pielikums nr.2) ar SIA „Metrum“, reģ.Nr. 40003388748, atļaut  pašvaldības vārdā 

pieprasīt  no darba uzdevumā minētajām institūcijām detālplānojuma izstrādes 

nosacījumus. 

 

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

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Tārgales pagasta 

pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam SIA „TCK”, Jelgavas iela 36, Rīga, LV- 

1004 un detālplānojuma izstrādātājam SIA „Metrum” , Raiņa bulvāris 11, Rīga. 

 

66. § 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.3 ”GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1 

„VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” APSTIPRINĀŠANU 

(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 likumu ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 24.pantu, atklāti 

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

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

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Ventspils 

novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Ventspils novada 

pašvaldības nolikums” (protokols Nr.4, 2.§) projektu. (Pielikumā). 

2. Sagatavot Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

4. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Saistošo noteikumu 

parakstīšanas, rakstveidā un elektroniski tos nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

 

67. § 
PAR USMAS PAGASTA PADOMES VALSTS AMATPERSONAS DARBĪBAS 

TIESISKUMU 

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

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

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

     Ventspils novada domē 2009.gada 14.augustā ir saņemta vēstule Nr.1/6909 no Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas biroja par Usmas pagasta padomes valsts amatpersonas darbības 

tiesiskumu un atbilstību likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas 

darbībā ” normām, 2009.gada jūnijā rīkojot iepirkumu procedūras.  

      Saskaņā ar šo vēstuli, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs lūdz virzīt 

izskatīšanai Ventspils novada domes sēdē jautājumu par Iepirkuma uzraudzības biroja 

konstatētajiem pārkāpumiem Usmas pagasta padomes veiktajiem iepirkumiem 2009.gada 

jūnijā. 

     Iepirkumu uzraudzības biroja 2009.gada 21.jūlija nosūtītajā vēstulē Nr.8-2/4185, 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, minētie konstatētie pārkāpumi Usmas 

pagasta padomes iepirkumu procedūrās: 

1) veicot iepirkuma procedūrās ir pārkāpts Publisko iepirkumu likuma 8.panta devīto 

daļu, ja iepirkuma līgumcena ir mazāka par šā panta otrajā daļā minēto līgumcenu, 

bet lielāka par 1000 latu, pasūtītājs vismaz piecas dienas pirms iepirkuma veikšanas 

publicē attiecīgu informatīvu paziņojumu savā mājas lapā internetā, bet, ja tādas nav, 

vietējā laikrakstā, norādot iepirkuma līguma priekšmetu un paredzamo līgumcenu. 

2) veicot iepirkuma procedūrās Usmas pagasta padome nav ievērojusi Publisko 

iepirkuma likuma 9.panta ceturto daļu, ka nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu 

projektus, paredzamās piegādes vai pakalpojumus, lai izvairītos no attiecīgās 

iepirkuma procedūras piemērošanas. Paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts 

izmantot tādu metodi, kas vērsta uz likumā noteikto iepirkuma procedūru 

nepiemērošanu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domē 2009.gada 14.augustā saņemto vēstuli Nr.1/6909 no 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un normatīvajos aktos noteikto, Ventspils 

novada dome konstatē: 

1) ka Usmas pagasta padome 2009.gada jūnijā veicot iepirkumu procedūrās ir pārkāpusi 

Publisko iepirkumu likuma 8.panta devīto daļā noteikto termiņu - vismaz piecas 

dienas, 2009.gada 18.jūnijā publicējot informatīvos paziņojumus par minēto 

iepirkumu uzsākšanu un jau 2009.gada 22.jūnijā veicot iepirkumus; 

2) iepirkumu procedūras „Kanalizācijas remonts Usmas pagastā pie mājām „Rubīni” un 

„Briljanti”” (identifikācijas Nr.Usma PP/2009/21), „Kanalizācijas remonts Usmas 

pagastā pie mājas „Dimanti”” (identifikācijas Nr.Usma PP/2009/22) un 

„Kanalizācijas remonts Usmas pagastā pie mājas „Dzintari”” (identifikācijas 

Nr.Usma PP/2009/23) Usmas pagasta padome ir veikusi atsevišķi uz katru objektu, 

līdz ar ko nav pārkāpts Publisko iepirkumu likums; 

3) iepirkumu procedūras „Usmas pagasta sadzīves pakalpojumu ēkas 1.stāva fasādes 

renovācija un logu nomaiņa” (identifikācijas Nr.Usma PP/2009/24), „Usmas pagasta 

ēkas „Auseklīši” foajē remonts” (identifikācijas Nr.Usma PP/2009/26), „Usmas 

pagasta sadzīves pakalpojumu ēkas 2.stāva fasādes renovācija, jumta remonts un 

logu nomaiņa (identifikācijas Nr.Usma PP/2009/25), „Usmas pagasta padomes 

administratīvo telpu remonts” (identifikācijas Nr.Usma PP/2009/27) ir veikusi vienā 

objektā un būvdarbu izpildes termiņi attiecīgi ir līdz 2009.gada 29.jūlijam un 

31.augustam, līdz ar ko ir pārkāpts Publisko iepirkumu likuma 9.panta ceturtā daļa, 

ka nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu projektus, paredzamās piegādes vai 
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pakalpojumus, lai izvairītos no attiecīgās iepirkuma procedūras piemērošanas, kā arī 

saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma prasībām bija jāpiemēro cenu aptauja; 

4) iepirkumu procedūra „Usmas pagasta ēkas „Ausekļi” logu un durvju nomaiņa” 

(identifikācijas Nr.Usma PP/2009/28) Usmas pagasta padome ir veikusi atsevišķu 

objektu, līdz ar ko nav pārkāpts Publisko iepirkumu likums. 

Izejot no augstāk minētā un vadoties no Usmas pagasta pārvaldes iesniegtajām 

dokumentu apliecinātām kopijām par Usmas pagasta padomē veiktajiem iepirkumiem un 

darbu izpildi apliecinošiem dokumentiem no Nr.2009/08 līdz 2009/11, un no Nr.2009/13 

līdz 2009/17, ir konstatējama Usmas pagasta padomes amatpersonas Ērika Upīša Publisko 

iepirkuma likuma normu nezināšana veicot iepirkuma procedūras. Līdz ar to nav ievērota 

iepirkuma procedūras kārtība. Ventspils novada dome konstatē, ka iepirkumu būvdarbu 

izpilde ir veikta un pasūtītāja pieļauto tiesību normu pārkāpumi nav radījuši zaudējumus 

pašvaldībai.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, N.Sileviča, A.Čaklis, G.Roderte, A.Mucenieks, 

I.Cērpa, E.Kuģeniece),  PRET –nav, ATTURAS – 1 balss (R.Krūmiņš), Ventspils novada 

dome n o l e m j:   

1. Atzīt, ka pieļauto tiesību normu pārkāpumi, veicot iepirkumu 

procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nav radījuši zaudējumus 

pašvaldībai. 

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

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Korupcijas  novēršanas un apkarošanas birojam, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010. 

 

 

68. § 
PAR BEZALGAS ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU NOVADA DOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJAM A.MUCENIEKAM, PRIEKŠSĒDĒTĀJA 1.VIETNIEKAM 

M.DADZIM, PRIEKŠSĒDĒTĀJA 1.VIETNIECEI G.ANSONEI UN PRIEKŠSĒDĒTĀJA 

VIETNIEKIAM M.LIBKOVSKIM  

(ziņo:A.Mucenieks) 
 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

       Izskatot novada domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka 2009.gada 14.decembra (reģ. 

Nr.2252), priekšsēdētāja 1.vietnieka Māra Dadža 2009.gada 14.decembra (reģ. Nr.2250), 

priekšsēdētāja 1.vietnieces Gunitas Ansones 2009.gada 14.decembra (reģ. Nr.2249) un 

priekšsēdētāja vietnieka Mārtiņa Libkovska 2009.gada 14.decembra (reģ. Nr.2251) 

iesniegumus par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu no 2009.gada 28. līdz 30.decembrim 

ieskaitot, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (V.Ameļins, G.Bože, A.Jaunsleinis, 

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

E.Kuģeniece),  PRET –nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā A.Muceniekam, 

G.Ansonei,  M.Dadzim, Ventspils novada dome n o l e m j:   
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1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam bezalgas 

atvaļinājumu no 2009.gada 28.decembra līdz 30.decembrim ieskaitot.  

2. Piešķirt novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Mārim Dadzim bezalgas 

atvaļinājumu no 2009.gada 28.decembra līdz 30.decembrim ieskaitot. 

3. Piešķirt novada domes priekšsēdētāja 1.vietniecei Gunitai Ansonei bezalgas 

atvaļinājumu no 2009.gada 28.decembra līdz 30.decembrim ieskaitot. 

4. Piešķirt novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Libkovskim bezalgas 

atvaļinājumu no 2009.gada 28.decembra līdz 30.decembrim ieskaitot. 

 

69. § 
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU „PUZES ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAS 

BIEDRĪBAI „NIEDRE”” 

(ziņo:A.Mucenieks) 
 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

„Puzes veicināšanas attīstības biedrība Niedre” ir iesniegusi projekta pieteikumu „Atpūtas 

un izrīcības vieta” ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumam „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” rīcībā ”Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības 

nodrošināšana”. Projektu īstenošanas rezultātā tiks izveidota un ietkārtota atpūtas vieta 

Blāzmas ciema centrā 474,3 kvm platībā. Projekta veiksmīgai realizācijai 2010.gadā 

nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums Ls 1400 apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

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

A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, N.Sileviča, A.Čaklis, R.Krūmiņš, G.Roderte, 

A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece),  PRET –nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j:   

 

1. Atbalstīt „Puzes veicināšanas attīstības biedrība Niedre” projektu „Atpūtas un 

izrīcības vieta” ar līdzfinansējumu Ls 1400 apmērā. 

2. Iekļaut 1.punktā minēto summu 2010.gada Ventspils novada pašvaldības 

pamatbudžetā. 

 

70. § 
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BIEDRĪBAI „ZIGATE” 

(ziņo:A.Mucenieks) 
 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ances pagasta pārvalde lūdz piešķirt finansējumu Ls 651,22 apmērā projektam „Ances 

muižas verandas atjaunošana”, iekļaujotminēto summu 2010.gada pamatbudžetā. Projekta 

pieteikums iesniegts ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumam „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”. Projektu īstenošanas rezultātā tiks uzlabota Ances pagasta un 

Ventspils novada infrastruktūra kopumā par Ls 6512,20. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, N.Sileviča, A.Čaklis, R.Krūmiņš, G.Roderte, 

A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET –nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j:   

 

1. Atbalstīt biedrības „Zigate”  projektu „Ances muižas verandas atjaunošana”, ar 

līdzfinansējumu Ls 651,22 apmērā. 

2. Iekļaut 1.punktā minēto summu 2010.gada Ventspils novada pašvaldības 

pamatbudžetā. 
 

 

71. § 
PAR DĀVINĀJUMA LĪGUMA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:A.Jaunsleinis, debartēs:A.Mucenieks) 
 

A.Mucenieks ziņojumsm dod vārdu deputātam Andrim Jaunsleinim. 

A.Jaunsleinis informē, ka, saņemtas „Latvenergo” kartiņas, bet, ņemot vērā apstākļus, ka 

novada domei nav apstiprinātas kārtības, kādā tā ir tiesīga pieņemt dāvinājumus un 

ziedojumus, tai ar savu lēmumu šis dāvinājums ir jāapstiprina. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ņermot vērā to, ka Ventspils novada pašvaldībai nav noteikta dāvinājuma pieņemšanas 

kārtība atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktam, atklāti 

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

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

E.Kuģeniece), PRET –nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā R.Krūmiņam, 

Ventspils novada dome n o l e m j:   

 

Apstiprināt 2009.gada 1.decembrī starp Biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” un 

Ventpsils novada pašvaldību noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.95. 

 

72. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2009.GADA BUDŽETĀ 

(ziņo:Z.Šnepste, debatēs: A.Jaunsleinis) 
 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai 

Zanda Šnepstei. 

 

Z.Šnepste informē  par precizēto budžetu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ņemot vērā notikušās izmaiņas 2009.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu atsevišķos 

posteņos un, pamatojoties uz iestāžu iesniegtajiem budžetu grozījumiem un novada domes 

Finanšu komitejas 15.12.2009. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, N.Sileviča, 



 

 

76 

A.Čaklis, R.Krūmiņš, G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece),  PRET –nav, 

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

 

1. Veikt grozījumus novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu tāmē, palielinot 

ieņēmumus par Ls 409858.- Apstiprināt ieņēmumus  

Ls 8991131.- kopsummā.(Pielikums nr.1) 

2. Veikt grozījumus novada pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas un pasākumu 

izdevumu tāmē, palielināt izdevumus par 511085.- latiem. Apstiprināt 

izdevumus  kopsummā Ls 10329926.- (Pielikums nr.1) 

3. Veikt grozījumus novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu tāmē, 

samazinot ieņēmumus par Ls 112121.- Apstiprināt ieņēmumus  

Ls 1064441.- kopsummā.(Pielikums nr.2) 

4. Veikt grozījumus novada pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas un pasākumu 

izdevumu tāmē, samazinot izdevumus par 58530.- latiem. Apstiprināt izdevumus  

kopsummā Ls 1502005.- (Pielikums nr.2) 

 

 
Uz novada domes sēdi ierodas deputāts Mārtiņš Libkovskis. 

 

73. § 
PAR IZMAIŅĀM VENTSPILS NOVADA REĢIONĀLAJĀ VIETĒJĀS NOZĪMES 

MARŠRUTU TĪKLĀ 

(ziņo:M.Libkovskis, devbatēs: A.Mucenieks, D.Valdmanis, V.Akmentiņš) 
 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai 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. 
 

Pamatojoties uz 2007.gada 2.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.673 „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 22.3.punktu un Ventspils 

novada domes komunālo pakalpojumu,pašvaldības nekustamo īpašumu un transporta 

komisijas sēdes16.12.2009. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, M.Libkovskis,  

N.Sileviča, A.Čaklis, R.Krūmiņš, G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece),  PRET 

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

 

1.Slēgt maršrutā Nr. 6493 Ventspils – Priekšpiltene reisu 01. ar attiešanas laiku no Ventspils 

plkst. 6.00 

2.Slēgt maršrutā Nr. 6493 Ventspils – Priekšpiltene reisu 02. ar attiešanas laiku no 

Priekšpiltenes plkst. 6.44 

3.Slēgt maršrutā Nr. 6082 Ventspils – Piltene reisu 01 ar attiešanas laiku no Ventspils plkst. 

6.50 

4.Slēgt maršrutā Nr. 6082 Ventspils – Piltene reisu 02 ar attiešanas laiku no Piltenes plkst. 

7.25 

5.Slēgt maršrutā Nr.6082 Ventspils – Piltene reisu 15 ar attiešanas laiku no Ventspils plkst. 

20.00 

6.Slēgt maršrutā Nr. 6082 Ventspils – Piltene reisu 16 ar attiešanas laiku no Piltenes plkst. 

20.35 
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7.Slēgt maršrutā Nr. 6079 Ventspils – Ziras  reisu 01. ar attiešanas laiku no Ventspils 

plkst.6.00 

8.Slēgt maršrutā Nr. 6079  Ventspils – Ziras reisu 02. ar attiešanas laiku no Zirām plkst.6.40 

9.Slēgt maršrutā Nr. 6079  Ventspils – Ziras reisu 09. ar attieðanas laiku no Ventspils 

plkst.7.00 

10.Slēgt maršrutā Nr. 6079  Ventspils – Ziras reisu 10. ar attiešanas laiku no Zirām plkst. 

7.40 

11.Atklāt jaunu reisu maršrutā Nr. 6082  Ventspils – Piltene ar attiešanas laiku no Ventspils 

plkst.6.30 

12.Atklāt jaunu reisu maršrutā Nr. 6082 Ventspils – Piltene ar attiešanas laiku no Piltenes 

plkst.7.10 

13.Atklāt jaunu reisu maršrutā Nr.6079 Ventspils – Ziras ar attiešanas laiku no Ventspils 

plkst.6.20 

14.Atklāt jaunu reisu maršrutā Nr. 6079 Ventspils – Ziras ar attiešanas laiku no Zirām plkst. 

7.00 

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

Sēdi slēdz plkst. 15.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


