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SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2009.gada  30.jūlijā                                                                                                   4 
                                                                                                                                           Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Ilona Stradiņa, Lietvedības un attīstības nodaļas vecākā speciāliste 

       

Piedalās - 

Deputāti:  Jānis Abakuks 

   Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Andris Jaunsleinis 

Aira Kajaka 

Raitis Krūmiņš 

Mārtiņš Libkovskis 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Nellija Sileviča 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, izpilddirektors 

   Ineta Zviedre, Juridiskās nodaļas vadītāja    

 

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

 

Nepiedalās - 

Deputāts  Dainis Veidemanis, attaisnojošu iemeslu dēļ 

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

sekojošiem jautājumiem: 

1. Par grozījumiem Ventspils novada domes 16.07.2009. sēdes lēmuma „Par novada 

pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju iecelšanu” (protokols Nr. 3, 2.§) 17. 

punktā. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnd.lv/
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2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.Beļickai. 

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

izbeigšanu. 

4. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.panta noteikumiem, un zemes vienību nodošanu bez atlīdzības valstij zemes reformas 

pabeigšanai.  

5. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.panta pirmās daļas noteikumiem, un zemes nomas pirmtiesību līgumu noslēgšanu.  

6. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.  

7. Par projekta „Sporta kompleksa rekonstrukcija NĪ „Tārgales skola”, Tārgalē” realizācijas 

gaitu. 

8. Par novada domes komisiju locekļu atalgojumu un izdevumu atlīdzināšanu. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

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

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

G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

     Apstiprināt šādu 2009.gada 30.jūlija domes sēdes darba kārtību: 
 

1. Par novada pašvaldības dalību Latvijas Pašvaldību savienībā. 

2. Par Ventspils novada pašvaldības nolikumu. 

3. Par Ventspils novada pagastu un Piltenes pilsētas pārvaldes nolikumiem. 

4. Par Ventspils novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

5. Par novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas izveidošanu un komisijas 

darbības noteikumiem. 

6. Par papildinājumiem Ventspils novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā „Par darba 

samaksu ievēlētajām amatpersonām un deputātiem” (protokols Nr. 2, 11.§). 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 16.07.2009. sēdes lēmumā „Par novada domes 

komisiju izveidošanu” (protokols Nr. 3, 4.§). 

8. Par Ventspils novada domes Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas nolikumu. 

9. Par detālplānojuma „Griezes” pirmo redakciju. 

10. Par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 7A, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas domei. 

11. Par telpu iznomāšanu Ances pagasta „Ances muižā”. 

12.  Par izsoles izsludināšanu nekustamiem īpašumiem „Milleri” un „Deksnenieki” Jūrkalnes 

pagastā. 

13.  Par zemes piešķiršanu nomā. 

14.  Par Zlēku pagasta dzīvojamās mājas „Liepas” neprivatizētās daļas pārņemšanu īpašumā. 

15.  Par grozījumiem Ventspils novada domes 16.07.2009. sēdes lēmuma „Par novada 

pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju iecelšanu” (protokols Nr. 3, 2.§) 17. 

punktā. 

16.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.Beļickai. 

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

izbeigšanu. 

18.  Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
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25.panta noteikumiem, un zemes vienību nodošanu bez atlīdzības valstij zemes reformas 

pabeigšanai.  

19.  Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.panta pirmās daļas noteikumiem, un zemes nomas pirmtiesību līgumu noslēgšanu.  

20.  Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.  

21.  Par projekta „Sporta kompleksa rekonstrukcija NĪ „Tārgales skola”, Tārgalē” realizācijas 

gaitu. 

22.  Par novada domes komisiju locekļu atalgojumu un izdevumu atlīdzināšanu. 

 

 

1. § 
PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS DALĪBU LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ 

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Jaunsleinis, J.Abakuks) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar Latvijas Pašvaldību savienības 17.07.2009. vēstuli Nr. 

0720091525/A2426 „Par dalību Latvijas Pašvaldību savienībā” ar aicinājumu apstiprināt 

Ventspils novada pašvaldības dalību biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”. 

     A.Jaunsleinis iesaka atbalstīt šo aicinājumu, lai nodrošinātu novada pašvaldības pārstāvību 

Pašvaldību savienībā un novērstu dažādas interpretācijas iespējas saistībā ar pretrunīgām 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu un Biedrību un 

nodibinājumu likuma normām.    

     Citu ierosinājumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 13 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Kajaka, 

R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās A.Jaunsleinis, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības dalību biedrībā „Latvijas Pašvaldību 

savienība”. 

2. Uzdot novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) 

triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt 

sēdes protokola izrakstu Latvijas Pašvaldību savienībai. 

 

2. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMU  

 (ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Kajaka, M.Dadzis, G.Roderte, A.Jaunsleinis,  

R.Krūmiņš, G.Ansone, N.Sileviča, J.Abakuks) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar Saistošo noteikumu projektu ”Ventspils pašvaldības 

nolikums”,  uzaicina debatēs izteikt priekšlikumus un ierosinājumus par šo Nolikumu.    

Debates: 

A.Kajaka izsaka neizpratni, vai 1.7.punktā minētajā struktūrā tiešām viena speciālista dēļ vajag 

veidot nodaļu? 
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A.Jaunsleinis, A.Mucenieks: struktūrā, kur ir viens darbinieks, tad arī jābūt tikai speciālistam – 

darba aizsardzības speciālists, kultūras darba koordinators. Šos viedokļus atbalsta arī 

M.Libkovskis: Nolikumā jānorāda viens cilvēks. 

J.Abakuks: Svītrot no struktūras „domes priekšsēdētāja biroju”. 

A.Jaunsleinis: darbiniekiem jau fiziski nav jāatrodas šeit, centrā, bet izmantojot tehniskos 

līdzekļus var strādāt novadā, uz vietām. 

A.Kajaka, M.Dadzis: papildināt Nolikuma 1.10. punktu par pašvaldības dalību biedrībās: 

Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā, etniskās kultūras centrā „Suiti”. 

A.Jaunsleinis: 1.18.punktā vārdu „uzņēmumu” aizstāt ar vārdu „kapitālsabiedrību”; 

            2.1.11.punktu papildināt ar vārdu „novada” , ko atbalsta arī A.Kajaka. 

A.Mucenieks: 2.3.7.punktā svītrot vārdu „darba” . 

A.Kajaka: 2.4.3 punkts nesaskan ar Darba samaksas nolikumu. 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis: precizēt šo punktu ar palīgteikumu ”kuri piešķirti ar domes lēmumu”. 

A.Kajaka: 2.4.7.punkts - vai domes priekšsēdētāja vietnieks vadīs projektu realizāciju? 

A.Jaunsleinis: izteikt šo punktu citā redakcijā, papildinot ar vārdiem: „organizē un nodrošina” un 

„atbild”.  

A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, M.Dadzis, A.Kajaka, J.Abakuks, R.Krūmiņš, M.Libkovskis debatē 

par Nolikuma 2.5.7.punkta nepieciešamību un redakciju. Vienojas izteikt šo punktu šādi: 

„koordinē pašvaldības aktivitātes lauksaimniecības un mežsaimniecības jautājumu risināšanā” . 

A.Mucenieks: 2.6.10.punktu mainīt redakcionāli, svītrojot vārdus „pilsētas un pagasta pārvalžu 

vadītājiem; 3.4.3.punktā vārdu „izmantošanu”  aizstāt ar  „apsaimniekošanu” un šo punktu 

pārcelt uz 3.6.sadaļu par Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komiteju. 

N.Sileviča: punkts 3.4.5. jāsakārto redakcionāli, nevar visu salikt kopā vienā punktā, kam piekrīt 

arī pārējie deputāti. 

A.Mucenieks: 7.8.punktā  MK noteikumus aizstāt ar vārdiem „spēkā esošiem LR normatīvajiem 

aktiem”. 

Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par iesniegto Nolikuma projektu kopumā un pieņemt 

domes Saistošos noteikumus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un 41.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, 

R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Pieņemt Ventspils novada domes Saistošo noteikumus Nr. 1 „Ventspils novada 

pašvaldības nolikums” (Pielikumā uz piecpadsmit lapām). 

2. Sagatavot Ventspils novada pašvaldības nolikumu parakstīšanai. 
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3. Uzdot novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju 

dienu laikā pēc pašvaldības Nolikuma parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā to 

nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

 

 

3. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAGASTU UN PILTENES PILSĒTAS  

PĀRVALDES NOLIKUMIEM 

 (ziņo: A.Mucenieks; debatēs: M.Dadzis, G.Ansone, J.Abakuks, A.Jaunsleinis) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar sagatavoto Ventspils novada pagastu un Piltenes 

pilsētas pārvaldes Nolikuma projektu, uzaicina deputātus izteikt priekšlikumu un ierosinājumus. 

 

Debates: 

M.Dadzis par 1.3.punktu: pārvaldēm nav ģerboņa, tie ir pagastiem un pilsētām, aizstāt vārdu 

„pārvaldes” ar „ pagasta / pilsētas”. 

A.Mucenieks paskaidro, ka Nolikums ar vienotu tekstu tiks gatavots divpadsmit eksemplāros -  

katrai pārvaldei. 

M.Dadzis: 3.3.2.punktā pārvaldēm jāorganizē un jāvada iepirkuma procedūras, saskaņojot ar 

izpilddirektoru. 

A.Jaunsleinis piekrīt šim viedoklim un ierosina kā atsevišķu punktu protokolā ierakstīt, ka līdz 

kārtības apstiprināšanai domē iepirkuma procedūras līdz 10 tūkst. latu saskaņojamas ar 

izpilddirektoru, jo viņa pakļautībā strādā pārvalžu vadītāji. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumiem un iesniegto Nolikuma 

projektu kopumā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Ances pagasta 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

2. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Jūrkalnes pagasta 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

3. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Popes pagasta 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

4. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Puzes pagasta 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

5. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Tārgales pagasta 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

6. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Ugāles pagasta 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 
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7. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Usmas pagasta 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

8. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Užavas pagasta 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

9. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Vārves pagasta 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

10. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Ziru pagasta pārvaldes 

nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

11. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Zlēku pagasta 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

12. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikumu „Ventspils novada Piltenes pilsētas 

pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

13. Noteikt, ka līdz brīdim, kad domē tiks apstiprinātā publiskā iepirkuma procedūras kārtība, 

pagastu /pilsētas pārvaldes vadītāji savas darbības iepirkumos ar paredzamo līgumcenu 

līdz 10 000 latu veic atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, iepirkuma priekšmetu un 

procedūras dokumentāciju saskaņojot ar novada pašvaldības izpilddirektoru. 

14. Sagatavot Ventspils novada (pagasta/pilsētas) pārvaldes nolikumus parakstīšanai. 

15. Uzdot novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju 

dienu laikā pēc minēto Nolikumu parakstīšanas nosūtīt tos attiecīgajām pagastu/pilsētas 

pārvaldēm. 

 

4. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBA SAMAKSAS  

UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMU 

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Kajaka, A.Jaunsleinis) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto Nolikuma projektu „Ventspils novada 

pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” un uzaicina izteikt priekšlikumus. 

A.Kajaka vēlas noskaidrot kad varēs iepazīties ar Nolikuma projekta 9.1. punktā minēto 

pielikumu. 

A.Mucenieks paskaidro, ka šajā punktā minētais pielikums tiks iesniegts apstiprināšanai domes 

sēdē kopā ar novada domes budžetu. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par Nolikuma projektu „Ventspils novada 
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 13 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, 

ATTURAS – 1 balss (A.Kajaka), Ventspils novada dome n o l e m j: 
 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma Nr. 2 projektu „Ventspils 

novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (Pielikumā uz četrām 
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lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim Nolikuma 9.1. punktā minēto 

pielikumu sagatavot apstiprināšanai novada domes sēdē, kurā izskatīs 2009.gada budžeta 

projektu. 

          

5. § 
PAR NOVADA DOMES PAŠVALDĪBAS MANTAS ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS 

IZVEIDOŠANU UN KOMISIJAS DARBĪBAS NOTEIKUMIEM 

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: R.Krūmiņš, M.Dadzis, A.Kajaka) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu par novada domes 

Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas izveidošanu, nosauc komisijas skaitlisko un 

vārdisko sastāvu.  

Citu priekšlikumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus izteikt priekšlikumus un ierosinājumus par minētās komisijas 

darbības noteikumu projektu. 

R.Krūmiņš ierosina:  

nolikuma projekta 12.punktā vārdu „visi” aizstāt ar vārdiem „vairāk kā puse no”;  

13.punktā vārdu „visi” aizstāt ar vārdu „klātesošie”; 

16.punktu un 17.punktu papildināt ar vārdiem „novada domes mājas lapā”. 

M.Dadzis un A.Kajaka atbalsta šos priekšlikumus.      

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu kopumā un apstiprināt 

komisijas nolikumu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un saskaņā 

ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu,  atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, 

R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Izveidot Pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju 5 locekļu sastāvā un par 

šīs komisijas locekļiem apstiprināt:   

Daigu Cekuli 

Airu Kajaku  

Mārtiņu Libkovski 

Ivetu Straumi 

Inetu Zviedri. 

2. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes noteikumu Nr. 2 projektu ”Ventspils 

novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas darbības noteikumi” 

(Pielikumā uz piecām lapām). 

3. Sagatavot minētos Noteikumus parakstīšanai.  
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6. § 
PAR PAPILDINĀJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 01.07.2009.  

ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMĀ (PROTOKOLS NR. 2, 11.§) 

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Jaunsleinis, A.Čaklis, J.Abakuks, G.Mačtams) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar sagatavoto lēmuma projektu par papildinājumiem 

novada domes 2009.gada 1.jūlija sēdes lēmumā ”Par darba samaksu ievēlētajām amatpersonām 

un deputātiem” un aicina deputātus izteikties par šo jautājumu. 

A.Čakli interesē jautājums par to komisijas locekļu darba samaksas izmaksu un izdevumu 

atlīdzināšanu, kuri nav novada domes deputāti. 

A.Mucenieks: tas ir cits darba kārtības jautājums. 

G.Mačtams iebilst, ka lēmuma projektā par pamatu ceļa izdevumu atlīdzināšanai ņemtas 

sabiedriskā transporta izmaksas, bet pamatā taču visi brauc ar savu autotransportu, jo tas laika 

ziņā tomēr ir ātrāk. 

J.Abakuka priekšlikums: palielināt ceļa izdevumu kompensāciju – attiecīgi 3 un 4 lati dienā. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu un iesniegto lēmuma projektu 

kopumā. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET 

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

 

1. Papildināt Ventspils novada domes 2009.gada 1.jūlija ārkārtas sēdes lēmumu ”Par darba 

samaksu ievēlētajām amatpersonām un deputātiem” (protokols Nr. 2., 11.§), veicot tajā 

sekojošas izmaiņas:  

 Lēmuma 4. punktu papildināt ar vārdiem ”un maksimālais stundu skaits, par kurām deputāti 

var saņemt atalgojumu, ir 20 stundas mēnesī”. 

  Papildināt lēmumu ar jaunu punktu sekojošā redakcijā: 

 

”5. Noteikt atlīdzību par ceļa izdevumiem novada domes deputātu dalībai domes un 

komiteju sēdēs (komisijās, darba grupās, valdēs u.c.) sekojoši: 

5.1. LVL 3.00 dienā – novada domes deputātiem no Tārgales, Vārves, Popes un 

Užavas pagastiem, Piltenes pilsētas; 

5.2. LVL 4.00 dienā – novada domes deputātiem Ances, Jūrkalnes, Puzes, Usmas, 

Ugāles,   Zlēku  un Ziru  pagastiem. 

5.3. aprēķinus ceļa izdevumu atlīdzināšanai veikt saskaņā ar darba laika uzskaites 

tabeli, summējot tajā norādīto darba dienu skaitu.” 

2. Lietvedības un attīstības nodaļai (I.Stradiņa) veikt deputātu darba laika uzskaiti atbilstoši 

sēžu protokolu ierakstiem un aizpildīt darba laika uzskaites tabeli. 

 

 

7. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 16.07.2009.  

SĒDES LĒMUMĀ (PROTOKOLS Nr. 3, 4.§) 

(ziņo: A.Mucenieks) 
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     A.Mucenieks ziņo, ka nepieciešamība mainīt iepriekšējā novada domes sēdē izveidotās 

komisijas ( protokols Nr. 3, 4.§) nosaukumu ir saistīta ar to, ka komisijas darba lauks ir daudz 

plašāks kā tikai izglītības jautājumi.  

     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma  projektu. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 61.pantu, kā arī ņemot vērā Izglītības komisijas 

(24.07.2009.) ieteikumu,  atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, 

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

A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Grozīt Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija sēdes lēmuma ”Par novada domes 

komisiju  izveidošanu” (protokols Nr. 3., 4.§) 8.punktu, veicot tajā sekojošas izmaiņas:  

 vārdus ”Izglītības komisiju” aizstāt ar vārdiem ”Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu 

komisiju”. 

 

2. Lietvedības un attīstības nodaļai (I.Stradiņa) veikt attiecīgas izmaiņas novada domes un 

novada pašvaldības dokumentos. 

 

 

8. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES IZGLĪTĪBAS, BĒRNU  

UN JAUNATNES LIETU KOMISIJAS NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

     G.Ansone iepazīstina deputātus ar sagatavoto novada domes nolikuma projektu ”Ventspils 

novada domes Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas nolikums” . 

    Sēdes vadītājs aicina deputātus izteikt priekšlikumus un ierosinājumus. 

    Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto komisijas nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo 

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

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

G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt iesniegtā Ventspils novada domes nolikuma Nr. 3 projektu ”Ventspils novada 

domes Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas nolikums” (Pielikumā uz divām 

lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai.  

 

9. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „GRIEZES” PIRMO REDAKCIJU 

(ziņo: M.Dadzis; debatēs: A.Jaunsleinis) 
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     M.Dadzis iepazīstina deputātus ar sagatavoto lēmuma projektu par Tārgales pagasta īpašuma 

„Griezes” detālplānojuma pirmo redakciju un projekta virzīšanu uz sabiedrisko apspriešanu. 

   Citu priekšlikumu nav. 

    Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par detālplānojuma apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 

19.oktobra noteikumu Nr. 883 ”Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 

64.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

(16.07.2009.) ieteikumu (protokols Nr. 1, 7.§),  atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (J.Abakuks, 

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

M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS - 

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

 

1. Ventspils novada Tārgales pagasta īpašuma ”Griezes” detālplānojuma pirmo redakciju 

nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.  

2. Ieteikt detālplānojuma izpildītājam plānojuma galīgās redakcijas sagatavošanas gaitā: 

 precizēt detālplānojuma nosaukumu: vārdu ”rajona” aizstājot ar vārdu ”novada”; 

 par sadaļu 3.3.3. ”Kanalizācija” iesakot Ventspils reģionālajai vides pārvaldei izteikt viedokli 

par plānoto risinājumu, ka savrupmāju apbūves gadījumā atļauta ir lokālo 

izsmeļamo krājtvertņu izvešana, slēdzot līgumu ar PSIA ”Labiekārtošanas 

kombināts” par to apsaimniekošanu.  

 

 

10. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS IELĀ 7A, VENTSPILĪ,  

NODOŠANU VENTSPILS PILSĒTAS DOMEI 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

     M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu par novada domes nekustamo 

īpašumu – divām garāžām Tirgus ielā 7A, Ventspilī. Nekustamā īpašuma atlikusī bilances 

vērtība ir Ls 2913.00, bet zeme zem garāžām pieder pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie 

īpašumi” un pilsētas dome nav gatava neko vairāk maksāt kā tikai nekustamā īpašuma 

novērtējuma izmaksas. Priekšlikums – nodot šīs garāžas pilsētas domei bez atlīdzības. 

     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 43.pantu, 

ņemot vērā Ventspils pilsētas domes piedāvājumu par Ventspils novadam piederošo nekustamo 

īpašumu - divu garāžu, kuras atrodas Tirgus ielā 7A, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas 

domes īpašumā ar mērķi tās nojaukt, lai sakārtotu pilsētvidi, un Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (22.07.2009.) 

ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS - nav,   Ventspils novada dome 

n o l e m j: 
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1. Nodot pašvaldības nekustamo īpašumu - divas garāžas Tirgus ielā 7A, Ventspilī, bez 

atlīdzības Ventspils pilsētas domes īpašumā. 

2. Izsūtīt rēķinu Ventspils pilsētas domei par finanšu līdzekļu atmaksu, kuri tika izlietoti 

nekustamā īpašuma Tirgus ielā 7A, Ventspilī, novērtēšanai. 

 

 

11. § 
PAR NEDZĪVOJAMO TELPU IZNOMĀŠANU ANCES PAGASTA „ANCES MUIŽĀ”  

(ziņo: M.Libkovskis; debatēs: A.Kajaka) 

 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar individuālā komersanta „Puķu lietus“ (L.Šmidiņa) 

reģistrācijas Nr.41202020395, 2009.gada 15.jūlija iesniegumu, reģistrācijas Nr.104, ar lūgumu 

iznomāt nedzīvojamās telpas Ventspils novada Ances pagastā, „Ances muiža“ dz.5, ziedu 

veikala ierīkošanai. 

     A.Kajaka rakstveidā iesniedz sēdes vadītājam priekšlikumu par telpu nomas maksu un arī 

mutiski izsaka savus apsvērumus šādas nomas maksas noteikšanai.  

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar ieniegtajiem priekšllikumiem. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

”b” apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (22.07.2009.) ieteikumu,  atklāti balsojot: 

PAR – 13 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET -  nav,  

ATTURAS - nav,  balsojumā  nepiedalās  A.Kajaka,  Ventspils  novada dome n o l e m j: 

 

1. Iznomāt IK ” Puķu lietus”, reģistrācijas Nr. 41202020395, nedzīvojamās telpas ar platību 

49,7m² Ventspils novada Ances pagastā, „Ances muiža“ – dz.5 , uz pieciem gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu LVL 10.00 + 21 % PVN mēnesī.  

3. Pilnvarot Ances pagasta pārvaldes vadītāju A.Kajaku  sagatavot telpu nomas līgumu ar 

IK „Puķu lietus“ un Ventspils novada pašvaldības vārdā šo līgumu parakstīt. 

4. Uzdot novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju 

dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma 

izrakstu IK „Puķu lietus“ uz iesniegumā norādīto adresi. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

 

12. § 
PAR IZSOLES IZSLUDINĀŠANU NEKUSTAMIEM ĪPAŠUMIEM  

„MILLERI“ UN „DEKSNENIEKI“ JŪRKALNES PAGASTĀ  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

     M.Libkovskis ziņo  par pašvaldības īpašumu „Milleri“ un „Deksnenieki“ atsavināšanas gaitu 

Jūrkalnes pagastā: notikušas ir divas neveiksmīgas izsoles, jāizsludina atkārtota pašvaldības 

nekustamā īpašuma izsole. 

Citu priekšlikumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu. 
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Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu  un 

Jūrkalnes pagasta pārvaldes 13.07.2009. vēstuli Nr.4.3/109 „Par pašvaldības īpašumu „Milleri“ 

un „Deksnenieki“ atsavināšanu“ ar Jūrkalnes pagasta nekustamo īpašumu novērtēšanas atskaitēm 

un līdzšinējo izsoļu rezultātiem, kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (22.07.2009.) ieteikumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET 

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

 

1. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot un izsludināt atkārtotu 

pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli. 

2. Nekustamajam īpašumam „Milleri“, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, kadastra 

numurs 9850 002 0330, ar zemes gabalu 1,10 ha kopplatībā, noteikt izsoles sākuma cenu 

LVL 21’000.00. 

3. Nekustamajam īpašumam „Deksnenieki“, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, kadastra 

numurs 9850 003 0051, ar zemes gabalu 7,5 ha kopplatībā, noteikt izsoles sākuma cenu 

LVL 10’000.00. 

 

13. § 
PAR ZEMES PIEŠĶIRŠANU NOMĀ 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

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

N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsojumā nepiedalās J.Abakuks, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Iznomāt Dainai Mihelsonei (personas kods 040267-11635), dzīvo Peldu ielā 9-15, 

Piltenē,Ventspils novadā, LV-3620, Ventspils novada pašvaldības rīcībā esošās zemes 

vienības: Ganību ielā 14 - 32 Piltene, Ventspils novads, kadastra numurs 9813 004 0332 

un Ganību ielā 14 – 34, Piltene, Ventspils novads, kadastra numurs 9813 004 0334, ar 

kopējo platību 1200 m² sakņu dārza ierīkošanai, uz pieciem gadiem, nomas maksu 

nosakot atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

14. § 
PAR ZLĒKU PAGASTA DZĪVOJAMĀS MĀJAS „LIEPAS“ 

NEPRIVATIZĒTĀS DAĻAS PĀRŅEMŠANU ĪPAŠUMĀ 

(ziņo: M.Libkovskis) 

     M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar LR Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr.413-4-7394 no 

10.07.2009., kurā Ventspils novada pašvaldībai tiek piedāvāts pārņemt savā īpašumā valsts 

dzīvojamās mājas „Liepas“, Zlēku pagastā, neprivatizēto daļu – neapdzīvojamo telpu Nr.5. 

 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un pamatojoties uz Zlēku pagasta padomes 

30.04.2008. sēdes lēmumu (protokols Nr.4) par minētā īpašuma pārņemšanu Zlēku pagasta 
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īpašumā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča),  PRET - nav, ATTURAS - nav,  Ventspils novada dome 

n o l e m j: 

 

1. Pārņemt  novada domes  īpašumā LR Ekonomikas ministrijas piedāvāto dzīvojamās ēkas 

neprivatizēto daļu, Ventspils novada Zlēku pagasta „Liepas“, neapdzīvojamo telpu Nr.5. 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta- 

Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt sēdes protokola izrakstu Zlēku pagasta pārvaldei. 

 

  

15. § 
PAR GROZĪJUMIEM NOVADA DOMES 16.07.2009. SĒDES LĒMUMA „PAR NOVADA 

PAŠVALDĪBAS PAGASTU UN PILSĒTAS PĀRVALŽU VADĪTĀJU IECELŠANU” 

(PROTOKOLS Nr. 3, 2.§) 17.PUNKTĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks ziņo: ņemot vērā apstākli, ka pārvalžu vadītāji savos amatos ir iecelti, nav 

nepieciešams darba līgumos ietvert nosacījumu par trīs mēnešu pārbaudes laiku un izsaka 

priekšlikumu veikt grozījumus novada domes sēdes iepriekšējās sēdes lēmumā, izslēdzot 

nosacījumu par pārbaudes termiņa noteikšanu darba līgumos ar pagastu/pilsētas pārvalžu 

vadītājiem.  

     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par šo priekšlikumu. 

 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET 

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

 

1. Grozīt Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija sēdes lēmuma ”Par novada 

pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju iecelšanu” (protokols Nr. 3., 2.§) 

17.punktu, veicot tajā sekojošas izmaiņas:  

1.1. svītrot tekstu aiz komata: ”nosakot trīs mēnešu pārbaudes termiņu”. 

 

16. § 
PAR DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS ZIŅU ANULĒŠANU I.BEĻICKAI 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

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

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

G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Anulēt ziņas par Irinas Beļickas (personas kods 150161-11605) deklarēto dzīvesvietu 

Zaigai Ķirsonei (personas kods 221251-11650) piederošajā nekustamajā īpašumā 

„Niedruragi-1”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 
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2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz trijām lapām. 

 

 

17. § 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU UN PIEKRĪTOŠU ZEMES GABALU  

IZNOMĀŠANU, ZEMES NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

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

G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar: 

 

 Nairu Āboliņu (personas kods***) par zemes gabala „Ūdentiņš”, kadastra numurs 9866 

0260162, Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621 daļas, aptuveni 0.07 

(7/100) hektāru platībā izmantošanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

 Zani Osiņu (personas kods***) par zemes gabala „Degas”, kadastra numurs 9866 018 0127 

Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621 daļas ar aptuvenu platību 0,055 

hektāri (550m
2
) izmantošanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām;  

 Aldi Matu (personas kods***) par apbūvēta zemes gabala “Kaija 49”, kadastra numurs 9866 

024 1049 Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621 ar aptuvenu kopplatību 

0,06 (600m
2
) hektāri izmantošanu;  

 Nikolaju Jogansonu (personas kods***) par apbūvēta zemes gabala „Līdumi 85”, kadastra 

numurs 9866 010 1285 Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621  ar aptuvenu platību 0,06 

hektāri (600m
2
) izmantošanu ēku uzturēšanai;  

 Pēteri Strazdiņu (personas kods***) par apbūvēta zemes gabala „Celmi”, kadastra numurs 

9866 020 0055 Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621 daļas, kas ir  1/6 

domājamā daļa no 1.0 (viena vesela) hektāra izmantošanu ēku apsaimniekošanai; 

 Lūciju Ornu (personas kods***) par apbūvēta zemes gabala „Celmi”, kadastra numurs 9866 

020 0055 daļas, Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621  kas ir 1/6 

domājamā daļa no 1.0 (viena vesela) hektāra izmantošanu ēku apsaimniekošanai; 

 Ludmilu Semaku (personas kods***) par  zemes gabala „Mauriņi 24”, kadastra numurs 9866 

014 1924, Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621 ar aptuvenu platību 

0,18 (1800m
2
) hektāri izmantošanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

 Gaļinu Bikoviču (personas kods***) par apbūvēta zemes gabala “Dzintars 229”, kadastra 

numurs 9866 008 2429, Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621  ar 

platību 0,0841(841m2) hektāri lietošanu; 

Dairu Zonbergu (personas kods***) par apbūvēta zemes gabala „Celmi”, kadastra numurs 

9866 020 0055 daļas, Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621  

kas ir 1/6 domājamā daļa no 1.0 (viena vesela) hektāra izmantošanu ēku 

apsaimniekošanai. 
 

2. Lēmums pievienots protokola pielikumā uz trijām lapām.  
 

 

 

18. § 
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PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU, PAMATOJOTIES UZ 

VALSTS UN PAŠVALDĪBU ĪPAŠUMA PRIVATIZĀCIJAS UN PRIVATIZĀCIJAS 

SERTIFIKĀTU IZMANTOŠANAS PABEIGŠANAS LIKUMA 25.PANTA NOTEIKUMIEM,  

UN ZEMES VIENĪBU NODOŠANU BEZ ATLĪDZĪBAS VALSTIJ  

ZEMES REFORMAS PABEIGŠANAI 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

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

G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar 2009.gada 1.jūliju ar Rudīti Mednieci 

(personas kods****) par zemes gabalu ar kadastra numuru 9866 026 0175, ar aptuvenu 

kopplatību 0,7 (septiņas desmitdaļas) hektāri. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

 

19. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU,  PAMATOJOTIES UZ 

VALSTS UN PAŠVALDĪBU ĪPAŠUMA PRIVATIZĀCIJAS UN PRIVATIZĀCIJAS 

SERTIFIKĀTU IZMANTOŠANAS PABEIGŠANAS LIKUMA 25.PANTA PIRMĀS DAĻAS 

NOTEIKUMIEM, UN ZEMES NOMAS PIRMTIESĪBU LĪGUMU NOSLĒGŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

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

G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības: 

 ar 2008.gada 31.decembri zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar Irinu Giņko (personas 

kods***) par patstāvīgā lietošanā nodoto zemes gabalu „Kaija 221”, kadastra numurs 9866 024 

1221, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, Ventspils rajonā, LV-3621 ar aptuvenu platību 0,06 

hektāri  jeb 600m
2 

(seši simti kvadrātmetri); 

 

 ar 2008.gada 31.decembri zemes pastāvīgās lietošanas tiesības ar Jevgeniju Kuzņecovu 

(personas kods***) par patstāvīgā lietošanā nodoto zemes gabalu „Kaija 77”, kadastra numurs 

9866 024 1077, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, Ventspils rajonā, LV-3621 ar aptuvenu 

platību 0,06 hektāri jeb 600m
2 

(seši simti kvadrātmetri). 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz trijām lapām. 

 

 

 

20. § 
PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis; debatēs: M.Dadzis) 
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Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

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

G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz sekojošiem nekustamajiem īpašumiem: 

1.1. Vasilijam Kirišam (personas kods***) piederošo īpašumu    „Akmeņdziras 38“, 

Tārgales pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs***; 

1.2. Sarmītei Lucavai (personas kods***) piederošo īpašumu „Bajārnieki“, Vārves 

pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs***; 

1.3. Mārtiņam Sadovskim (personas kods***) piederošo īpašumu „Priedes 27“, 

Tārgales pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs***; 

1.4. Anrim Božem (personas kods***) piederošo īpašumu „Kalēji 2“, Zlēku pagastā, 

Ventspils novadā, kadastra numurs***; 

1.5. Nataļjai Hodenkovai (personas kods***) piederošo īpašumu „Akmeņlauki“, 

Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs***; 

1.6. Anitai Šķietniecei (personas kods***) piederošo īpašumu „Jāņkalni“, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs***. 

1.7. SIA „Līcīši“, reģ. Nr.LV41201004177, piederošiem īpašumiem. 

1.8. SIA „LANDE 6“, reģ. Nr.41203009198, piederošiem īpašumiem. 

1.9. SIA „KURSA MRU“, reģ. Nr.41203004909, piederošiem īpašumiem. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

 

21. § 
PAR PROJEKTA „SPORTA KOMPLEKSA REKONSTRUKCIJA  

NĪ „TĀRGALES SKOLA”, TĀRGALĒ” REALIZĀCIJAS GAITU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar Tārgales pagasta pārvaldes iesniegto lēmuma projektu 

par projekta ”Sporta kompleksa rekonstrukcija nekustamā īpašumā ”Tārgales skola”, Tārgalē” 

realizācijas gaitu un ierosina šā lēmuma izpildes kontroli uzdot M.Dadzim. 

     Iebildumu vai citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu kopumā. 

 

     Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumu Nr. 525 ” Kārtība, kādā 

piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 

pasākumam ” Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”” 14.punktu, Publisko iepirkumu 

likuma 38.panta otro daļu, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas 

komisijas lēmumu Nr. 4-1.2/09-252 un apstākli, ka Tārgales pagasta padomes Iepirkuma 

komisijas, kas apstiprināta 2005.gada 27.aprīlī (Tārgales pagasta padomes sēdes lēmums – 

protokols Nr. 8, 1.§), pilnvaras izbeigtas 01.07.2009., kā arī faktu, ka Nolikuma 1.10. punktā 

noteiktais piedāvājuma termiņš -  90 (deviņdesmit) dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

– beidzies 2009.gada 22.jūlijā, ievērojot minētā konkursa Nolikuma 9.7. punktu, atklāti 

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

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

N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome  n o l e m j: 
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1. Pārtraukt atklāto konkursu ” Sporta kompleksa rekonstrukcija NĪ ”Tārgales skola”, 

Tārgalē”, identifikācijas Nr. TPP2009/k-01. 

2. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam M.Laksbergam: 

 publicēt paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 28.pantu, kā arī nosūtīt procedūras pārtraukšanas pamatojumu Iepirkumu uzraudzības 

birojam un visiem pretendentiem; 

 sagatavot un iesniegt LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes 

reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē izmaiņu pieprasījumu 2009.gada 26.februāra Līguma Nr. 

08-08-L32100-000214 punktā 1.4., izsakot to sekojoši: ”Projekta īstenošana sākas 2009.gada 

26.februārī un jāveic līdz 2010.gada 30.jūlijam”. 

3. Uzdot Ventspils novada domes Iepirkuma komisijai sagatavot dokumentāciju un 

organizēt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un izmaiņām 

2009.gada 26.februāra Līgumā Nr. 08-08-L32100-000214 par finansējuma piešķiršanu 

projekta ”Sporta kompleksa rekonstrukcija nekustamā īpašumā ”Tārgales skola”, 

Tārgalē” īstenošanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma 321 ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem ietvaros” . 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam 

M.Dadzim. 

 

22. § 
PAR NOVADA DOMES KOMISIJU LOCEKĻU ATALGOJUMU  

UN IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks; debatēs: A.JaunsleinisA.Čaklis) 

 

     A.Mucenieks, atbildot uz deputāta A.Čakļa jautājumu (sēdes darba kārtības 6.punkta 

izskatīšanas laikā) par darba samaksu pārējiem novada domes komisiju locekļiem, kuri nav 

deputāti un algoti pašvaldības administrācijas vai pagastu pārvalžu darbinieki, ierosina noteikt 

tādu pašu atalgojumu un ceļa izdevumu atlīdzināšanas apmēru kā tas noteikts novada domes 

deputātiem. 

     A.Jaunsleinis un A.Čaklis atbalsta šādu ierosinājumu. 

     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par šada lēmuma pieņemšanu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  61.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (J.Abakuks, 

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

M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS - 

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

  

1. Noteikt atalgojumu par piedalīšanos attiecīgās komisijas sēdē kā stundas likmi LVL 5.00 

apmērā. 

2. Noteikt atlīdzību par ceļa izdevumiem novada domes izveidoto komisiju locekļu dalībai 

komisiju sēdēs sekojoši: 
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2.1. LVL 3.00 dienā – Tārgales, Vārves, Popes, Užavas pagastu, Piltenes pilsētas 

iedzīvotājiem; 

2.2. LVL 4.00 dienā – Ances, Jūrkalnes, Puzes, Usmas, Ugāles, Zlēku, Ziru pagastu 

iedzīvotājiem. 

3. Uzdot novada domes izveidoto komisiju sekretāriem līdz katra mēneša priekšpēdējai 

darba dienai novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļā rakstveidā iesniegt 

informāciju par komisijas locekļu faktiski nostrādātajām stundām. 

4. Lietvedības un attīstības nodaļai (I.Stradiņa) veikt komisijas locekļu darba laika uzskaiti 

un aizpildīt darba laika uzskaites tabeli. 

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

summējot tajā norādīto darba dienu skaitu. 

6. Noteikt, ka atalgojums un ceļa izdevumu kompensācija tiek aprēķināti un izmaksāti tikai 

tiem novada domes komisiju locekļiem, kuri nav novada pašvaldības centrālās 

administrācijas vai pagastu / pilsētas pārvaldes amatpersonas un darbinieki. 

 

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

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks paziņo par domes nākamās sēdes sasaukšanu 

2009.gada  27.augustā plkst. 10.00. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.05 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                       I.Stradiņa       _______________                                             


