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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  24.septembrī                                                                               8 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Lietvedības un attīstības nodaļas 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 

Nellija Sileviča 

Dainis Veidemanis 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 
                                    Voldemārs Akmentiņš, Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodaļas                            

vadītājs 

                                    Gunita Treigūte, juriskonsulte 

 

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

 

Nepiedalās- 

Deputāts                      Mārtiņš Libkovskis, attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Preses pārstāvis:          Līga Tīrmane, SIA „Ventas Balss” korespondente 

                                       

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

papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 

1. Par grozījumiem Ventspils novada pagastu un Piltenes pilsētas pārvaldes nolikumos. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnd.lv/
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2. Grozījumi Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Ventspils novada pašvaldības nolikums”. 

3. Par Ventspils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu. 

4. Par Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju. 

5. Par grozījumiem teritorijas plānojumos. 

6. Par Usmas pagasta teritorijas plānojumu. 

7. Par projektu, investīciju un būvniecības komisiju. 

8. Par detālplānojuma „Grīvas” gala redakciju. 

9. Par detālplānojuma „Jorķi” gala redakciju. 

10. Par detālplānojuma „Laimiņas” izstrādes uzsākšanu. 

11. Par detālplānojuma „Dzeguzes” 1.redakciju. 

12. Par zemes ierīcības projekta „Jaunceļi” apstiprināšanu. 

13. Par zemes ierīcības projekta „Kronnieki” apstiprināšanu. 

14. Par zemes ierīcības projekta „Vaiņi” apstiprināšanu. 

15. Par grozījumiem novada domes 10.09.2009. ārkārtas sēdes lēmumā (Nr.7, 5§). 

     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, N.Sileviča, 

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

 

     Apstiprināt šādu 2009.gada 24.septembra domes sēdes darba kārtību: 
 

1. Par Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu. 

2. Par Ventspils novada izglītības iestāžu nolikumiem. 

3. Par noteikumu projektu „Kārtība, kādā Ventspils novadā aprēķina un sadala izglītības 

iestādēm mērķdotāciju vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības un 

interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām”. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā. 

5. Par koku ciršanu ārpus meža zemes. 

6. Par vienreizējā pabalsta mācību līdzekļu iegādei piešķiršanu. 

7. Par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu. 

8. Par brīvpusdienu piešķiršanu. 

9. Par individuālā darba reģistrāciju. 

10. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. 

11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma „Deksnenieki” pārdošanu. 

12. Par kultūras un sporta komisijas izveidošanu. 

13. Par Ventspils novada Bāriņtiesas nolikumu. 

14. Par Ventspils novada domes Sociālo lietu komisijas nolikumu. 

15. Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu. 

16. Par SIA „Ro-Ro” iesniegumu. 

17. Par Ziru pagasta padomes lēmuma atcelšanu. 

18. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu iznomāšanu. 
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19. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. 

20. Par Popes pagasta dzīvojamās ēkas Skolas ielā 10, neprivatizētās daļas pārņemšanu 

īpašumā. 

21. Par izpērkamās zemes maksas samazinājumu („Bangas”). 

22. Par izpērkamās zemes maksas samazinājumu („Vērpetes”). 

23. Par izpērkamās zemes maksas samazinājumu („Grēgeri”). 

24. Par izpērkamās zemes maksas samazinājumu („Kuksīši”).  

25. Par domes Finanšu komitejas 15.09.2009. lēmuma Nr.4, 13.§ apstiprināšanu „Par 

atlaišanas pabalsta izmaksāšanu likvidēto Ziru un Usmas pamatskolu pedagogiem”. 

26. Par finansiālu atbalstu Triāla klubam „Karters”. 

27. Par vīru vokālo ansambli „Vārve”. 

28. Par Ugāles un Piltenes mūzikas skolu iesniegumu. 

29. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu. 

30. Par saistību pārņemšanu projektā „Plānošanas un projektu izstrādes kapacitātes celšana 

Kurzemes plānošanas reģionā”. 

31. Par saistību pārņemšanu projektā „Komunālās saimniecības sistēmas modeļu izveide 

Kurzemes reģionā”. 

32. Par Ventspils novada teritoriālo vienību detālplānojumu apstiprināšanu. 

33. Par grozījumiem Ventspils novada pagastu un Piltenes pilsētas pārvaldes nolikumos. 

34. Grozījumi Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Ventspils novada pašvaldības nolikums”. 

35. Par Ventspils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu. 

36. Par Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju. 

37. Par grozījumiem teritorijas plānojumos. 

38. Par Usmas pagasta teritorijas plānojumu. 

39. Par projektu, investīciju un būvniecības komisiju. 

40. Par detālplānojuma „Grīvas” gala redakciju. 

41. Par detālplānojuma „Jorķi” gala redakciju. 

42. Par detālplānojuma „Laimiņas” izstrādes uzsākšanu. 

43. Par detālplānojuma „Dzeguzes” 1.redakciju. 

44. Par zemes ierīcības projekta „Jaunceļi” apstiprināšanu. 

45. Par zemes ierīcības projekta „Kronnieki” apstiprināšanu. 

46. Par zemes ierīcības projekta „Vaiņi” apstiprināšanu. 

47. Par Par grozījumiem novada domes 10.09.2009. ārkārtas sēdes lēmumā (Nr.7, 5§). 

 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU UN AMATALGU SARAKSTU 

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

 

    Sakarā ar nepieciešamību diferencēt amatalgu apmērus Ventspils novada domes izveidoto 

iestāžu darbiniekiem, un ņemot vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas sēdes 

2009.gada 15.septembra lēmumu (protokols Nr.4, 1.§), atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, 

ATTURAS – 1 balss (R.Krūmiņš), Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1.  Apstiprināt Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija nolikumu Nr.2 „Ventspils 

novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumu ar 

Ventspils novada pašvaldībā esošajām un plānotajām amatu vienībām (dokuments 

sēdes protokola pielikumā).   

 

2.  Likvidēt Ventspils novada pagastu/pilsētas pārvaldēs sekojošas amata vienības: 

2.1. jurists; 

2.2. ekonomists; 

2.3. teritorijas plānotājs 

nolūkā novērst funkciju dublēšanu un racionalizēt budžeta līdzekļu izmantošanu 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. 

 

3.  Uzdot novada pagastu/pilsētas pārvaldes vadītājiem un pārējo novada domes 

izveidoto iestāžu vadītājiem: 

3.1. Līdz 2009.gada 9.oktobrim apstiprināt iestādes amatu sarakstu un noteikt 

amatalgas, ņemot vērā lēmuma 1.punktu; 

3.2. Līdz 2009.gada 9.oktobrim sagatavot, parakstīt un izsniegt brīdinājumus 

darbiniekiem par būtiskajām izmaiņām darba līguma nosacījumos. 

3.3. Darba likuma noteiktajā procesuālajā kārtībā līdz 2009.gada 9.oktobrim 

uzteikt darba līgumus šā lēmuma 2.punktā minēto amata vienību darbiniekiem 

sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu. 

3.4. Pārslēgt darba līgumus ar iestāžu darbiniekiem un iestāžu pakļautībā esošo 

struktūrvienību darbiniekiem. 

 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram sagatavot pašvaldības iestāžu 

vadītāju sarakstu un iesniegt apstiprināšanai novada domei. 

 

5. Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija nolikuma Nr.2 „Ventspils novada 

pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikums stājas spēkā 

2009.gada 9.novembrī. 

 

2. § 
PAR  VENTSPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU NOLIKUMIEM 

(ziņo: A.Klimoviča, debatēs: N.Sileviča, G.Ansone, A.Jaunsleinis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Izglītības likuma 9.pantu, ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.09.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1. Apstiprināt iesniegtos Ventspils novada vispārizglītojošo skolu Nolikumu 

projektus: 

            1.1.Ventspils novada Ugāles vidusskolas nolikums ( Pielikumā uz septiņām lapām ). 

            1.2. Ventspils novada Piltenes vidusskolas nolikums ( Pielikumā uz septiņām lapām). 

       1.3. Ventspils novada Ances pamatskolas nolikums ( Pielikumā uz sešām lapām). 

       1.4.Ventspils novada Jūrkalnes pamatskolas nolikums (Pielikumā uz astoņām lapām). 
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       1.5. Ventspils novada Popes pamatskolas nolikums ( Pielikumā uz astoņām lapām). 

       1.6. Ventspils novada Puzes pamatskolas nolikums ( Pielikumā uz septiņām lapām). 

       1.7. Ventspils novada Tārgales pamatskolas nolikums (Pielikumā uz septiņām lapām). 

       1.8. Ventspils novada Užavas pamatskolas nolikums ( Pielikumā uz sešām lapām). 

       1.9. Ventspils novada Zlēku pamatskolas nolikums ( Pielikumā uz septiņām lapām). 

       1.10. Ventspils novada Zūru pamatskolas nolikums ( Pielikumā uz sešām lapām). 

2. Apstiprināt iesniegtos Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu Nolikumu 

projektus: 

2.1.Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” nolikums                  

(Pielikumā  uz piecām lapām).       

      2.2. Ventspils novada Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” nolikums  

(Pielikumā uz  piecām lapām).  

     2.3.Ventspils novada Ugāles pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis ”nolikums 

(Pielikumā uz piecām lapām). 

     2.4.Ventspils novada Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis “nolikums  

(Pielikumā uz piecām lapām). 

2.5.Ventspils novada Vārves pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks “nolikums  

(Pielikumā uz piecām lapām). 

3.  Sagatavot minētos Nolikumus parakstīšanai. 

4. Šā lēmuma 1. un 2. punktā minētie nolikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas. 

 

3. § 

Par noteikumu projektu „ Kārtība, kādā Ventspils novadā aprēķina un sadala izglītības 

iestādēm mērķdotāciju vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības un 

interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām”  
(ziņo: A.Klimoviča, debatēs: N.Sileviča, A.Jaunsleinis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas (17.09.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, 

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

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

 

1. Apstiprināt noteikumu projektu „Kārtība, kādā Ventspils novadā aprēķina un sadala 

izglītības iestādēm mērķdotāciju vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. 
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2.  Sagatavot minētos Noteikumus parakstīšanai. 

 

3. Šā lēmuma 1. punktā minētais nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

parakstīšanas. 
 

4. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA REĢIONĀLAJĀ VIETĒJĀS NOZĪMES 

MARŠRUTU TĪKLĀ 

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

 

Ņemot vērā to, ka Ventspils pilsētā ir slēgts centrālais tilts pāri Ventai, kas ierobežo 

transporta kustību, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem 

Nr.673 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 

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

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

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

dome n o l e m j: 

 

Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada reģionālajā vietējas nozīmes maršrutu tīklā: 

 

1. Maršrutā Nr.6496 Ventspils – Blāzma – Stikli – Puzenieki – Blāzma slēgt reisu  

       Nr.9 plkst. 14:10 no Ventspils, ar izpildes dienu, otrdiena. 

 

2. Maršrutā Nr.6496 Ventspils – Blāzma – Stikli – Blāzma – Ugāle – Blāzma slēgt 

        reisu Nr.3 plkst.14:10 no Ventspils, ar izpildes dienu, piektdiena. 

 

3. Maršrutā Nr.5202 Ventspils – Ance reisiem Nr.01, 02, 05, 06 mainās reisu garumi no 

37 km uz 39,93km un 39,46 km. 

 

4. Maršrutā Nr.6496 Ventspils – Blāzma – Stikli reisiem Nr.04, 05, 06, 07 mainās   

        reisu garumi no 58,3 km uz 55,2km un 55,5 km. 

 

5. Maršrutā Nr.6496 Ventspils – Blāzma – Stikli – Puzenieki – Blāzma reisam Nr.01 

mainās izpildes periodiskums – kursēs otrdienās un piektdienās visu gadu, reisam 

mainās garums no 97,8 km uz 74,9 km. 

 

6. Maršrutā Nr.6496 Ventspils – Blāzma – Stikli – Puzenieki – Blāzma reisam Nr.02 

mainās atiešanas laiks no Blāzmas no plkst.7:30 uz plkst. 8:00, mainās reisa garums 

no 97,8 km uz 75,31 km. 

 

7. Maršrutā Nr.6497 Blāzma – Puzenieki – Stikli – Blāzma reisam Nr. 05 mainās 

atiešanas laiks sākuma pieturā “Blāzma” no plkst.7:30 uz plkst. 8:00, mainās reisa 

garums no 58,2 km uz 37,13 km, mainās pienākšanas laiks gala pieturā “Blāzma” no 

plkst.8:29 uz plkst. 8:50. 

 

8.  Maršrutā Nr.6498 Ventspils – Blāzma – Ugāle – Usma – Ugāle reisam Nr. 01 

       mainās atiešanas laiks sākuma pieturā “Ugāle” no plkst.7:10 uz plkst.7:00, mainās 

       reisa garums no 84,2 km uz 79,38 km, reisam Nr. 02 no 84,2 km uz 79,3 km. 

 

9. Maršrutā Nr.5203 Ventspils – Liepene reisiem Nr.05, 07 mainās reisu garums no  

23,1 km uz 22,7 km, reisiem Nr.06, 08 mainās reisu garums no 23,1 km uz 22,6km. 
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10. Maršrutā Nr.6083 Ventspils – Ugāles m/d reisam Nr. 01 mainās reisa garums no 

41,5 km uz 43,2 km. 

 

11. Maršrutā Nr.6083 Ventspils – Ugāles m/d reisiem Nr. 03, 05, 07 mainās reisu 

garums no 47,8 km uz 49,4 km, mainās pienākšanas laiki reisu gala pieturā Ugāles 

m/d, reisam nr.03 no plkst.8:35 uz plkst. 8:40, reisam 05 no plkst.13:35 uz 13:40, 

reisam 07 no plkst. 15:45 uz plkst.15:50. 

 

12. Maršrutā Nr.6083 Ventspils – Ugāles m/d reisiem Nr.02, 04, 06, 08 mainās reisu 

garums no 47,8 km uz 49,9 km, mainās atiešanas laiki no gala pieturvietas “Ugāles 

m/d” reisiem Nr. 04 no plkst.8:35 uz plkst. 8:40, reisam 06 no plkst.13:35 uz 

plkst.13:40, reisam 08 no plkst.15:45 uz plkst.15:50. Mainās pienākšanas laiki gala 

pieturā “Ventspils AO” reisam 02 no plkst. 7:30 uz plkst.7:35, reisam 04 no 

plkst.9:30 uz plkst.9:40, reisam 06 no plkst. 14:30 uz plkst.14:40, reisam 08 no 

plkst.16:40 uz plkst.16:50. 

 

13. Maršrutā Nr. 6082 Ventspils – Piltene reisiem Nr. 01, 03, 05, 09, 13, 17 mainās  

reisu garums no 25,0 km uz 25,5 km. Mainās pienākšanas laiki reisu gala pieturā 

“Piltene”, reisam Nr.01 no plkst. 7:20 uz plkst. 7:25, reisam Nr.03 no plkst. 9:30 uz 

plkst.9:35, reisam Nr.05 no plkst.12:00 uz plkst.12:05, reisam Nr.09 no plkst.15:00 uz 

plkst.15:05. 

 

14. Maršrutā Nr. 6082 Ventspils – Piltene reisiem Nr. 02, 04, 06, 10, 14, 18 mainās 

        reisu garums no 25,00 km uz 25,5 km. Mainās atiešanas laiki no gala pieturvietas 

“Piltene” reisiem Nr.02 no plkst.7:20 uz plkst.7:25, reisam Nr.04 no plkst.9:30 uz 

plkst.9:35, reisam Nr.06 no plkst.12:00 uz plkst.12:05, reisam Nr.10 no plkst. 15:00 

uz plkst.15:05. Mainās pienākšanas laiki gala pieturvietā “Ventspils AO” reisam 

Nr.02 no plkst.7:50 uz plkst.8:00, reisam Nr.04 no plkst.10:00 uz plkst. 10:10, reisam 

Nr.06 no plkst.12:30 uz plkst.12:40, reisam Nr.10 no plkst.15:30 uz plkst.15:40, 

reisam Nr.14 no plkst.19:40 uz plkst.19:45. 

 

15. Maršrutā Nr. 6493 Ventspils – Priekšpiltene reisiem Nr.01, 03, 05 mainās reisu  

garums no 30,00km uz 29,8km. Mainās pienākšanas laiks gala pieturā “Priekšpiltene” 

reisam Nr.03 no plkst.8:06 uz plkst.8:11, reisam Nr.05 no plkst.17:46 uz plkst. 17:51. 

 

16. Maršrutā Nr. 6493 Ventspils – Priekšpiltene reisiem Nr.02, 04, 06 mainās reisu 

garums no 30,00km uz 29,5km. Mainās pienākšanas laiki galapieturā “Ventspils AO” 

reisam Nr.04 no plkst.8:50 uz plkst.8:55, reisam Nr.06 no plkst.8:30 uz plkst.18:35. 

 

17. Maršrutā Nr.5205 Ventspils – Tārgale – Kamārce – Elkšķene reisiem Nr.15, 17 

mainās reisa garums no 22,0km uz 23,0km, reisiem Nr.16, 18 mainās reisa garums no 

22,0km uz 22,9km. 

 

18. Maršrutā Nr.6497 Blāzma – Puzenieki – Stikli – Blāzma reisam Nr.03 mainās reisa 

garums no 58,2km uz 37,13km, mainās atiešanas laiks no pieturvietas “Blāzma” no 

plkst. 15:30 uz plkst.16:00, mainās pienākšanas laiks galapunktā “Blāzma” no 

plkst16:29 uz plkst.16:50. 
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5. § 
PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA ZEMES 

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

 

Ventspils novada Tārgales pagasta pārvalde 10.09.2009. ir saņēmusi nekustamā 

īpašuma „Vijolītes”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, īpašnieces Dagnijas Dīķertes, 

personas kods ***, dzīvo ***,  iesniegumu (reģ. Nr.260) ar lūgumu saskaņot lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju (ārpus meža zemes) meliorācijas grāvju apauguma novākšanai. 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija.  

         Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru Kabineta 2006.gada 

29.augusta noteikumu Nr.717 ,,Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 2.7. punktu un 

ņemot vērā novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (18.09.   2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 

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

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

ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

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

kadastra Nr. *** veikt koku (20 (divdesmit) priedes; 50 (piecdesmit) melnalkšņus 

un 600 (seši simti) bērzus) ciršanu ārpus meža zemes.  
 

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta 

pārvaldes vadītājam M. Laksbergam. 

 

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

Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu D.Dīķertei uz iesniegumā norādīto adresi 

un sēdes protokola izrakstu nosūtīt Tārgales pagasta pārvaldei. 

 

6. § 
PAR VIENREIZĒJA PABALSTA MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI PIEŠĶIRŠANU 

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

      

 Ventspils novada dome no Ances pagasta pārvaldes ir saņēmusi: 

-   Lailas Petrinas (personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta ***) rakstveida iesniegumu (reģ. 

Nr.1-36) ar lūgumu  piešķirt pabalstu Ls 10,- apmērā skolas piederumu iegādei viņas bērnam: 

Oskaram Petrinam – Ances pamatskola (personas kods 040498-11639). 

 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu“, Ances pagasta padomes 

2005.gada 31.augusta saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu 

un sociālās palīdzības pabalstiem Ances pagastā“, Ances pagasta pārvaldes sociālās 

darbinieces Skaidrītes Sproģes ieteikumu, kā arī vadoties no Ances pagasta pārvaldes 

budžeta, Ventspils novada Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komiteja deva atzinumu 

piešķirt vienreizēju pabalstu Ls 10,- (desmit lati un 00 santīmi) apmērā skolas piederumu 

iegādei Oskaram Petrinam, personas kods 040498-11639. 

 

 Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 12.pantu, 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 33. un 35.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 
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G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, 

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

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

 

1. Piešķirt vienreizēju pabalstu Ls 10,00 (desmit lati un 00 santīmi) apmērā skolas 

piederumu iegādei 2009./2010.gadam Oskaram Petrinam, Ances pamatskolas 

skolēnam, deklarētā dzīvesvieta ***. 

 

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

Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šo lēmumu Ances pagasta pārvaldei. 

 

7. § 
PAR MAKSĀTNESPĒJAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANU 

(ziņo: G.Ansone, debatēs: G.Roderte) 

 

Ventspils novada dome ir saņēmusi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Ugāle“ 

iesniegumu par sabiedrības maksātnespējas procesa uzsākšanu. Iesnieguma pielikumā 

pievienots 2009.gada 3.septembra ārkārtas sēdes protokols Nr.1, kurā ir lemts par sabiedrības 

budžeta izpildi un finansiālo stāvokli uz 01.09.2009.  

Izskatot iesniegumu novada dome konstatē, ka PSIA „Veselības un sociālās aprūpes 

centrs „Ugāle“ kreditoru parādi ievērojami pārsniedz debitoru parādus, un sabiedrība nav 

spējīga nokārtot savas parādsaistības. Tādējādi ir ir konstatējamas Maksātnespējas likuma 

50.pantā minētās juridiskās personas maksātnespējas pazīmes.     

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu, un Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

2009.gada 8.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 3§), atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

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

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

 

1. Atļaut PSIA ”Veselības un sociālās aprūpes centra “Ugāle” iesniegt maksātnespējas 

pieteikumu tiesā saskaņā ar Maksātnespējas likumu, likumu “Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Civilprocesa likuma 46 nodaļu. 

 

2. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus 

PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centra „Ugāle” valdes priekšsēdētājai Lindai 

Brūverei.  

 

8. § 
PAR BRĪVPUSDIENU PIEŠĶIRŠANU 

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

 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Piešķirt brīvpusdienas astoņdesmit vienai personai un atteikt brīvpusdienas trijām 

personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz trīspadsmit lapām. 

 

9. § 
PAR INDIVIDUĀLĀ DARBA REĢISTRĀCIJU 

(ziņo: G.Treigūte, debatēs: A.Jaunsleinis) 

 

Ventspils novada dome ir saņēmusi Ilonas Bunces (personas kods ***) dzīvojošas ***, 

iesniegumu ar lūgumu reģistrēt individuālo darbu – masāžas pakalpojumi. Iesniegumam klāt 

pievienota mācību centra „Kolonna“ apliecība Nr.308, apliecinājums par semināra 

apmeklējumu 21.04.2006. 

Pārbaudot iesniegumuam pievienotos dokumentus, novada dome konstatē, ka saskaņā 

ar Ministru Kabineta 2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības 

personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās 

izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko 

zināšanu apjomu” 7.5.nodaļu, Ārstniecības likuma  1.panta otro punktu un 26.pantu, masāža 

ir uzskatāma par ārstniecībā izmantojamu metodi un ar šādu ārstniecību drīkst nodarboties 

ārstniecības personas, kurām ir attiecīgā izglītība. Masierim ir nepieciešama iepriekš iegūta 

vidējā vai augstākā profesionālā medicīniskā izglītība un Latvijas Ārstu biedrības vai Latvijas 

Fizikālās medicīnas asociācijas izdots masiera sertifikāts. Bez tam, konstatēts, ka Ilonas 

Bunces iesniegumam klāt pievienotie dokumenti neapliecina par viņas iegūto medicīnisko 

izglītību un tiesības sniegt sertificēta masiera pakalpojumus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Ministru Kabineta 1996.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.253 

“Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas funkcijām” 5.2.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 3.punktu, 67.panta 

pirmo daļu, otro daļu, trešo daļu un ceturto daļu; 70.panta pirmo daļu un otro daļu, atklāti 

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

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

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

 

1. Atteikt reģistrēt Ilonas Bunces (personas kods ***) dzīvojošas ***, individuālo darbu 

– masāžas paklpojumi. 

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Ilonai Buncei, bet ne vēlāk 

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

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

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

 

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

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

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ilonai Buncei ierakstītā sūtījumā uz viņas deklarēto adresi. 

Vienu sēdes protokola izrakstu nosūtīt Užavas pagasta pārvaldei. 
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10. § 
PAR DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS ZIŅU ANULĒŠANU 

(ziņo:G.Treigūte, debatēs: A.Jaunsleinis, M.Dadzis) 

 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 

pirmā un otrā daļa; 7.panta pirmās daļas; 12.panta pirmās daļas 2.punkta; 12.panta otrās 

daļas, Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu“ 2.punkta un 3.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās 

daļas; 67.panta pirmās daļas, otrās daļas, trešās daļas un ceturtās daļas; 70.panta pirmās daļas 

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

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

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

 n o l e m j: 

 

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ugāles pagastā, Ventspils novadā, LV-3615,  

septiņām personām. 

 

2. Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai Rūpnīcas ielā 5-28, Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā, LV-3615.  

 

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

11. § 
PAR IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

„DEKSNENIEKI“ PĀRDOŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

Ņemot vērā to, ka 2009.gada 2.septembrī notikušās nekustamā īpašuma „Deksnenieki” 

izsoles rezultātus (protokols Nr.1), kā arī to, ka SIA „V.B. Meža serviss” saskaņā ar 

Ventspils novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2009.gada 4.septembrī 

apstiprināto izsoles noteikumu 5.1.punktu ir veicis maksājumu par nekustamā īpašuma 

pirkumu Ls 10 100,00 (desmiti tūkstoši viens simts lati) apmērā, un pamatojoties uz Valsts 

un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1. Apstiprināt 2009.gada 2.septembrī, notikušās nekustamā īpašuma „Deksnenieki”, 

Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, Nr.1 izsoles rezultātus.  

 

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA „V.B. Meža serviss”, reģ. Nr. 41203030189, juridiskā 

adrese „Pļavsargi”, Alsunga, Alsungas novads, LV-3300, par nekustamo īpašumu 

„Deksnenieki”, kas sastāv no viena zemes gabala 7,5 ha kopplatībā (kadastra apzīmējums 

9850 003 0051), no tā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,8 ha, meži 3,2 ha, zeme zem 

ēkām un pagalmiem 0,1 ha, pārējā zeme 0,4 ha.  

 

3. Ventspils novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai vienas nedēļas laikā 

sagatavot šī lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.  
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4. Uzdot Ventspils novada domes vietniekam M.Libkovskim kontrolēt šā lēmuma izpildi.  

 

 

12. § 
PAR NOVADA DOMES  

KULTŪRAS UN SPORTA KOMISIJAS IZVEIDOŠANU  

(ziņo:G.Ansone, debatēs: G.Roderte, N.Sileviča, E.Kuģeniece, A.Čaklis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot:  

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

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

E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (G.Roderte), Ventspils novada dome 

 n o l e m j: 

 

1. Izveidot Ventspils novada domes Kultūras un sporta komisiju 5 locekļu sastāvā un 

par šīs komisijas locekļiem apstiprināt:   

Aivaru Čakli 

Daini Veidemani 

Zani Pamši 

Jāni Kalniņu 

Arno Kiršteinu 

 

2. Uzdot komisijai savā pirmajā sēdē ievēlēt komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja 

vietnieku  un sekretāru. 

 

 

13. § 
PAR VENTSPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas (17.09.2009.) lēmumu, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

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

novada dome n o l e m j: 

 

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

Bāriņtiesas nolikums” (Pielikumā uz sešām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada Bāriņtiesas nolikums” stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā parakstīšanas. 
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14. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS NOLIKUMU 

(ziņo:G.Ansone) 

      

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

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas (17.09.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 

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

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

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

 

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

domes Sociālo lietu komisijas nolikums” (Pielikumā uz četrām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada domes Sociālo lietu komisijas nolikums” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

15. § 
PAR ZEMES GABALU ATDALĪŠANU UN NOSAUKUMU PIEŠĶIRŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks, debatēs: M.Dadzis, A.Čaklis) 

 

     Ievērojot adresātu lūgumus, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu, Ministru kabineta 27.08.2002 noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi “ 

5.punktu, 12.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2., 3. un 

4.punktu, 15.panta 1.punktu, Ministru kabineta 21.08.2007. noteikumiem Nr.562 „Noteikumi 

par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem“ un Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

sēdes (18.09.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

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

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

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

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Siliņi“, kadastra numurs *** sadalīšanai divos īpašumos: 

atdalīt no nekustamā īpašuma „Siliņi“ zemes gabalu ar kopējo platību 2,44 ha, piešķirot 

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru *** nosaukumu „Kursīši“,  Usmas 

pagastā, Ventspils novadā. 

2. Piekrist nekustamā īpašuma „Strēlnieki“, kadastra numurs *** sadalīšanai divos 

īpašumos: atdalīt no nekustamā īpašuma „Strēlnieki” zemes gabalu ar kopējo platību 4,8 

ha, piešķirot nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru *** nosaukumu „Meža 

strēlnieki“, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā. 

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 
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16. § 
PAR SIA „RO-RO” IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks; debatēs: N.Sileviča, I.Cērpa, 

 G.Ansone, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Čaklis)  

 

 

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

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

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

 

Jautājumu izskatīšanu par SIA „Ro-Ro” atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai ar pārtikas 

precēm, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, atlikt. 

  

17. § 
PAR ZIRU PAGASTA PADOMES LĒMUMA ATCELŠANU 

(ziņo:G.Treigūte; debatēs: M.Dadzis, G.Mačtams, G.Ansone, M.Libkovskis,  

A.Jaunsleinis, G.Bože, A.Čaklis, G.Roderte) 

 

Ventspils novada dome ir izskatījusi 13.05.2009. Ziru pagasta padomes lēmumu Nr.5, 

4.& „Par pašvaldības īpašuma „Miltiņi” finansēšanu”.  

No lietā esošiem materiāliem tiek konstatēts, ka 1999.gada 5.jūlijā Ziru pagasta padome 

noslēgusi „Nomas ar izpirkumu līgumu” ar Dzidru Ceriņu (personas kods ***) un Gaiti 

Klesterovu (personas kods-***) par nekustamo īpašumu „Miltiņi” izpirkumu. 2008.gada 

12.martā pagasta padome pieņēma lēmumu Nr.4, 4.& „Par pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Miltiņi” sadalīšanu un adreses piešķiršanu”, kurā ir nolemts nekustamā īpašuma 

sadali, inventarizāciju, ierīcības projektu un izmaiņu reģistrāciju Zemesgrāmatā segt no Ziru 

pagasta padomes pamatbudžeta līdzekļiem. Ar Ziru pagasta padomes lēmumu Nr.5, 4.& no 

13.05.2009. ir nolemts iekasēt finanšu līdzekļus no Dzidras Ceriņas un Gaita Klesterova par 

īpašuma „Miltiņi” sadali, inventarizāciju, ierīcības projekta izstrādi.   

Izskatot lietas materiālus novada dome konstatē, ka Ziru pagasta padomei nebija tiesika 

pamata pieņemt lēmumu Nr.5, 4.& no 13.05.2009. „Par pašvaldības īpašuma „Miltiņi“ 

finansēšanu“, jo pirms šā lēmuma pieņemšanas nebija panākta vienošanās ar augstāk 

minētām personām par šā īpašuma sadali, inventarizāciju un zemes projekts izstrādes 

finansēšanu, kā arī nebija noslēgts attiecīgs līgums. Saskaņā ar Administratīvā procesa 

likumu 13.05.2009. lēmums Nr.5,4.& ir administratīvs akts, kuram ir jāsatur APL 67.panta 

minētie nosacījumi, kas nav ievērots pieņemot šo lēmumu. Minētais apstāklis rada lēmuma 

prettiesiskumu, jo tas neatbilst tiesību normām. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 

Administratīvā procesa likuma 86.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

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

1. Atcelt 13.05.2009. Ziru pagasta padomes 13.05.2009. lēmumu Nr.5, 4.& „Par 

pašvaldības īpašuma „Miltiņi” finansēšanu”.  

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Ziru pagasta pārvaldei, 

Gaitim Klesterovam (personas kods- ***, adrese: ***), Dzidrai Ceriņai (personas 

kods ***, adrese:***), bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

Lēmums adresēts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas 
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Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā 

spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus 

Ziru pagasta pārvaldei, Gaitim Klesterovam, Dzidrai Ceriņai. 

 

18. § 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU,  

ZEMES NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks) 
 

Ventspils novada dome ir izskatījusi Tārgales pagasta pārvaldē saņemtos personu 

iesniegumus ar lūgumiem par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu nomas lietošanu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu; likuma “Par 

zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. un 12.pantu, Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septīto 

daļu, 16.panta piekto daļu, 20.panta devīto daļu, likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.pantu, Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 

“Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” nosacījumiem, kā arī ņemot vērā 

Ventspils novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas (17.09.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

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

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

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar: 

1.1. Gunāru Olšteinu, personas kods ***, par zemes gabala „Celmi”, kadastra numurs 

9866 020 0055, Burtnieki, *** daļas, aptuveni 0.02 (200m
2
) hektāru platībā; 

 

1.2. Dainu Karazinu, personas kods ***, par zemes gabala „Celmi”, kadastra numurs 

9866 020 0055, *** daļas aptuveni 0,42 (42000m
2
) hektāru platībā; 

 

1.3. Rutu Freimani, personas kods ***, par apbūvēta zemes gabala „Celmi”, kadastra 

numurs 9866 020 0055, ***, izmantošanu. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

19. § 
PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo:A.Mucenieks; debatēs: M.Dadzis, G.Mačtams, G.Ansone,   

A.Jaunsleinis, G.Bože, A.Čaklis, G.Roderte) 

 

    Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi fizisko un juridisko personu iesniegumus ar 

lūgumiem atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem. 
 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 78.pantu, Ministru kabineta 06.07.1994. 

noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma 

pirmpirkuma tiesības“ un ņemot vērā Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (18.09.2009.) lēmumu, atklāti 
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balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

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

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

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem: 

1.1. Tālivaldim Laurim, personas kods ***, piederošo īpašumu  ***, ar kadastra 

Nr. ***; 

 

1.2. SIA „BraDava“, reģistrācijas Nr. 41203006647, juridiskā adrese Loču ielā 2, 

Ventspilī, LV-3601, piederošo īpašumu ***, ar kadastra Nr. 9870 004 0213; 

 

1.3. SIA „MicroS“, reģistrācijas Nr. 41203000697, juridiskā adrese: „Silvas“, 

Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, piederošo īpašumu***, ar kadastra 

Nr. 9870 002 0057,. 

 

1.4. Viktoram Kāršam, personas kods ***, dzīvesvieta ***, piederošo īpašumu 

***, kadastra Nr. ***. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

20. § 
PAR POPES PAGASTA DZĪVOJAMĀS ĒKAS SKOLAS IELĀ 10 

NEPRIVATIZĒTĀS DAĻAS PĀRŅEMŠANU ĪPAŠUMĀ 

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

 

      Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, 

izskatot Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra“ 2009.gada 9.septembra vēstuli Nr. 

1.17/7010, kurā Ventspils novada pašvaldībai tiek piedāvāts pārņemt savā īpašumā valsts 

dzīvojamās ēkas Skolas ielā 10, Popes pagastā, Ventspils novadā, neprivatizēto daļu – 

dzīvokli Nr. 3, pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

un ņemot vērā Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas sēdes (18.09.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

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

 

1. Pārņemt  Ventspils novada domes  īpašumā Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas 

aģentūra“  piedāvāto dzīvojamās ēkas Skolas ielā 10, Popes pagastā, Ventspils 

novadā, neprivatizēto daļu – dzīvokli Nr. 3. 

2. Uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietniekam M.Libkovskim kontroli par 

šā lēmuma izpildi un realizāciju.  

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

triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt 

sēdes protokola izrakstu VAS „Privatizācijas aģentūra“ un Popes pagasta pārvaldei. 
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21. § 
PAR IZPĒRKAMĀS ZEMES MAKSAS SAMAZINĀJUMU 

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

  

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

„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, kas izdoti saskaņā ar 

likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

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

 

1. Samazināt Arnim Zikmanim, personas kods ***, adrese: ***, samaksu par izpērkamo 

zemi 1,35 ha platībā ar kopējo samazinājumu 49% apmērā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

22. § 
PAR IZPĒRKAMĀS ZEMES MAKSAS SAMAZINĀJUMU 

(ziņo:G.Treigūte) 

 

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

„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, kas izdoti saskaņā ar 

likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

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

 

1. Samazināt Andim Andruško, personas kods ***, adrese: ***, samaksu par izpērkamo 

zemi 5,59 ha platībā ar kopējo samazinājumu 18% apmērā ņemot vērā zemes 

lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

23. § 
PAR IZPĒRKAMĀS ZEMES MAKSAS SAMAZINĀJUMU 

(ziņo:G.Treigūte) 

 

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

par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, kas izdoti saskaņā ar likumu „Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 

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

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

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

 

1. Samazināt Gundaram Grēgeram (personas kods ***), kuru uz pilnvaras pamata 

pārstāv Andis Andruško, personas kods ***, samaksu par izpērkamo zemi 2,6 ha 

platībā ar kopējo samazinājumu 18 % apmērā ņemot vērā zemes lietošanas laiku 

līdz pieprasīšanai īpašumā. 
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2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 
 

24. § 
PAR IZPĒRKAMĀS ZEMES MAKSAS SAMAZINĀJUMU 

(ziņo: G.Treigūte) 
 

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

par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, kas izdoti saskaņā ar likumu „Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, 

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

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

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

 

1. Samazināt Gundaram Grēgeram (personas kods ***), kuru uz pilnvaras pamata 

pārstāv Andis Andruško, personas kods ***, samaksu par izpērkamo zemi 2,6 ha 

platībā ar kopējo samazinājumu 18 % apmērā ņemot vērā zemes lietošanas laiku 

līdz pieprasīšanai īpašumā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

25. § 
PAR DOMES FINANŠU KOMITEJAS 15.09.2009. LĒMUMA NR.4, 13§ APSTIPRINĀŠANU 

PAR ATLAIŠANAS PABALSTA IZMAKSĀŠANU LIKVIDĒTO ZIRU UN USMAS 

PAMATSKOLU PEDAGOGIEM 

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

 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par domes Finanšu komitejas lēmumu Nr.4, 13§ 

„Par atlaišanas pabalsta izmaksāšanu likvidēto Ziru un Usmas pamatskolu pedagogiem” sekojošā 

redakcijā:                                                      „13.§ 

 ATLAIŠANAS PABALSTA IZMAKSĀŠANU LIKVIDĒTO ZIRU UN USMAS 

PAMATSKOLU PEDAGOGIEM 

(A.Mucenieks, D.Valdmanis, M.Libkovskis, D.Veidemanis, M.Dadzis, G.Bože) 

 

A.Mucenieks informē, ka likvidēto Ziru un Usmas pamatskolu pedagogiem līdz 2009.gada 

17.septembrim ir izmaksājami atlaišanas pabalsti. Pagastu pārvaldēm naudas līdzekļu minēto 

pabalstu izmaksām nav. 

 

    Sakarā ar brīvu līdzekļu neesamību Ventspils novada Ziru un Usmas pagastu pārvalžu 

budžetos, lai izmaksātu atlaišanas pabalstus likvidēto Ziru un Usmas pamatskolu 

pedagogiem, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, M.Libkovskis, 

A.Mucenieks, D.Veidemanis, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Finanšu 

komiteja  n o l e m j: 

 

1. Aizņemties no novada pašvaldības autoceļu fonda Ls 21 573.56 (divdesmit viens 

tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs lati 56 santīmi) atlaišanas pabalstu 

izmaksāšanai likvidēto Ziru un Usmas pamatskolu pedagogiem. 

 

2. Uzdot novada pašvaldības centrālai administrācijai pārskaitīt Ziru pagasta 

pārvaldei Ls 9527.25 (Deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi lati 25 santīmi) 
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un Usmas pagasta pārvaldei Ls 12046.31 (Divpadsmit tūkstoši četrdesmit seši lati 

31 santīms) ar norādi „Pedagogu atlaišanas pabalsti“. 

 

3. Novada Ziru un Usmas pagastu pārvalžu vadītājiem veikt atlaišanas pabalstu 

izmaksu līdz 2009.gada 17.septembrim, un līdz 2009.gada 21.septembrim 

iesniegt novada domē sarakstus par pabalstu izmaksāšanu. 

 

4. Aizņemtos autoceļu fonda līdzekļus atjaunot pēc finansājuma saņemšanas no 

RAPLM. 

 

5. Lūgt novada domei akceptēt šo novada domes Fnanšu komitejas lēmumu. 

 
 

Komitejas priekšsēdētājs           /paraksts/                          A.MUCENIEKS                                                                              

Komitejas locekļi   /paraksts/    M.DADZIS 

                   /paraksts/                                         G.ANSONE 

 /paraksts/                                         G.BOŽE                                                                           

/paraksts/                                        M.LIBKOVSKIS 

                                                     /paraksts/                                         D.VEIDEMANIS       

                                                     /paraksts/                                         E.KUĢENIECE  ” 

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

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

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

 

Apstiprināt domes Finanšu komitejas lēmumu Nr.4, 13§ „Par atlaišanas pabalsta 

izmaksāšanu likvidēto Ziru un Usmas pamatskolu pedagogiem”. 
 

                                                                                           

26. § 
PAR FINASIĀLU ATBALSTU TRIĀLA KLUBAM „KARTERS“  

    (ziņo:A.Mucenieks) 

 

Ventspils novada dome ir saņēmusi triāla kluba „Karters“, reģ. Nr.40008054942, adrese 

„Zemdegas“-5, Ugāle, Ventspils novads, LV-3615, 2009.gada 19.augusta iesniegumu ar 

lūgumu sniegt finansiālu atbalstu Ls 130.00 apmērā Ventspils novada atklātā jauniešu 

čempionāta velo triālā rīkošanai. 

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

domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2009.gada 8.septembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.4, 5.§) un Finanšu komitejas sēdes 2009.gada 15.septembra lēmumu 

(protokols Nr.4, 2.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

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

novada dome  n o l e m j: 

 

1. Iedalīt no novada pašvaldības pamatbudžeta sadaļas „Brīvā laika, sporta, kultūras 

pasākumi” Triāla klubam „Karters” Ls 130.00 (viens simts trīsdesmit latu) ar norādi 

„Jauniešu čempionāta velo triālā rīkošanai“. 

 

2.  Uzdot novada pašvaldības centrālai administrācijai pārskaitīt Triāla klubam 

„Karters” lēmuma 1.punktā minēto summu pēc attiecīgā rēķina saņemšanas.  
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27. § 
PAR VĪRU VOKĀLO ANSAMBLI  „VĀRVE“ 

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

 

Ventspils novada dome ir saņēmusi Vārves pagasta pārvaldes 2009.gada 25.augusta 

iesniegumu Nr.2.5./292 ar lūgumu izskatīt vīru vokālā ansambļa „Vārve“ turpmāko darbību. 

Vārves pagasta pārvalde iesniegumā norāda, ka ņemot vērā esošā budžeta samazinājumu tā 

vairs nevar algot vīru vokālā ansambļa „Vārve” vadītāju, kā arī atbalstīt tā darbību. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

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

2009.gada 8.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 4.§), atklāti balsojot, atklāti balsojot: 

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

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

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

 

1. Neparedzēt finansējumu no Ventspils novada budžeta  vīru vokālā ansambļa „Vārve“ 

vadītājas algošanai un uzturēšanai. 

 

2. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus 

Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldei.  

 

 

28. § 
PAR UGĀLES UN PILTENES MŪZIKAS SKOLU IESNIEGUMU 

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

Ventspils novada dome ir saņēmusi Piltenes Mūzikas skolas iesniegumu (15.09.2009.) un 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu (10.09.2009.), kuros lūgts minēto skolu 

darbības nodrošināšanai 2009.gadā papildus piešķirt katrai Ls 500.00. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, un ņemot 

vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas 2009.gada 15.septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, 11.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

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

novada dome n o l e m j: 

 

1. Iedalīt no novada pašvaldības pamatbudžeta Ls 1000.00 (viens tūkstotis latu), t.sk. 

Ls 500.00 (pieci simti latu) Piltenes Mūzikas skolai un Ls 500.00 (pieci simti latu) 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolai. 

 

2.  Uzdot novada pašvaldības centrālai administrācijai lēmuma 1.punktā minētās 

summas pārskaitīt pēc attiecīgo rēķinu saņemšanas. 

 

29. § 
PAR UGĀLES PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU 

(ziņo:A.Mucenieks; debatēs: D.Valdmanis, I.Cērpa,  G.Ansone, D.Valdmanis, A.Čaklis, 

A.Jaunsleinis) 

 

   [1]  Ventspils novada dome ir saņēmusi Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu 

par Ls 2000 piešķiršanu apkures katla iegādei un uzstādīšanai. 
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     Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām“ 12.pantu, un ņemot vērā Ventspils novada 

domes Finanšu komitejas 2009.gada 15.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 8.§), 

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

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

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

n o l e m j: 

  

1. Piešķirt no novada pašvaldības pamatbudžeta Ugāles pagasta pārvaldei Ls 2000.00 

(divi tūkstoši latu) saskaņā ar iesniegto tāmi, dzīvojamās mājas alternatīvai apkurei.   

 

2. Uzdot novada pašvaldības centrālai administrācijai pēc attiecīgā rēķina saņemšanas 

lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt Ugāles pagasta pārvaldei. 

 

3. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldei: 

3.1. organizēt nepieciešamos darbus, noslēdzot attiecīgus līgumus; 

3.2. pēc darbu pabeigšanas iesniegt novada domei atskaiti par izlietotajiem 

līdzekļiem. 

3.3. neizlietotos līdzekļus dzīvojamās mājas alternatīvās apkures sistēmas 

ierīkošanai atgriezt novada domei. 

4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi domes Finanšu komitejai. 

 

[2] Ņemot vērā to, ka Ugāles pagasta pārvalde nav sniegusi atskaites par līdzekļu izlietojumu, 

kas tkuši piešķirti ar Ventspils rajona padomes 2008.gada 21.oktobra lēmumu Nr.45, 3.§ un  

Ventspils rajona padomes 2009.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.51, 4.§, atklāti balsojot: PAR – 

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

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

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

  

1. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldei iesniegt līdz 2009.gada 15.oktobrim novada domei 

atskaites par piešķirto līdzekļu (Ls 5198)  izlietošanu atbilstoši noteiktajam mērķim. 

 

2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi domes Finanšu komitejai. 

 

 

30. § 
PAR VENTSPILS RAJONA PADOMES SAISTĪBU PĀRŅEMŠANU UN LĪDZDALĪBU 

PROJEKTĀ „PLĀNOŠANAS UN  PROJEKTU IZSTRĀDES KAPACITĀTES CELŠANA 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ” 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

    Ņemot vērā to, ka Ventspils rajona padomes esošās saistības Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes 

„Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” projekta LV0055 „Plānošanas un 

projektu izstrādes kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā” („Capacity building of 

planning and Project development in Kurzeme planning region”) īstenošanā no 2008.gada 

maija līdz 2009.gada oktobrim pārņem Ventspils novada dome, pamatojoties uz 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, un ņemot 

vērā Finanšu komitejas (03.09.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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Akceptēt Ventspils novada domes dalību projektā LV0055 „Plānošanas un projektu izstrādes 

kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā”, kura kopējās  attiecināmās izmaksas ir 

576121  EUR (jeb 404900,14 LVL pēc kursa 0,702804), Ventspils novada pašvaldības 

kopējās attiecināmās izmaksas ir 32371 EUR (jeb 22750,47 LVL pēc kursa 0,702804), t.sk., 

pašvaldības līdzfinansējums ir 4856 EUR (jeb 3412,82 LVL pēc kursa 0,702804). 

 

31. § 
PAR VENTSPILS RAJONA PADOMES SAISTĪBU PĀRŅEMŠANU UN LĪDZDALĪBU 

PROJEKTĀ „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS SISTĒMAS MODEĻU IZVEIDE 

KURZEMES REĢIONĀ“ 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

Ņemot vērā to, ka Ventspils rajona padomes esošās saistības Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes 

„Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” projekta LV0076 „Komunālās 

saimniecības sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā” („Development of community 

facilities system model in the Kurzeme region”) īstenošanā 2009. un 2010.gadā pārņem 

Ventspils novada dome, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

Pārejas noteikumu 13.punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas (03.09.2009.) lēmumu, 

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

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

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

 

1. Akceptēt Ventspils novada domes dalību projektā LV0076 „Komunālās saimniecības 

sistēmas modeļu izveide Kurzemes reģionā”, kura kopējās attiecināmās izmaksas ir 

423475 EUR (jeb 297620 LVL pēc kursa 0,702804). 

2. Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam parakstīt Sadarbības 

(partnerības) līgumu par individuālā projekta „Komunālās saimniecības sistēmas 

modeļu izveide Kurzemes reģionā” īstenošanu un līdzfinansēšanu. 

3. Ventspils novada domei kā sadarbības partnerim:  

3.1. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 1779 EUR (jeb 1250,00 LVL pēc kursa 

0,702804) apmērā projekta attiecināmo izdevumu segšanai; 

3.2. Rezervēt no novada pašvaldības 2009.gada budžeta projektam nepieciešamo 

līdzfinansējuma summu 1779 EUR (jeb 1250,00 LVL pēc kursa 0,702804) 

apmērā; 

3.3. Deleģēt projekta vadības komitejā Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmo 

vietnieku investīciju un attīstības jautājumos Māri Dadzi; 

3.4. Deleģēt projekta ieviešanas grupā un projekta iepirkumu komisijā Ventspils 

novada domes priekšsēdētāja vietnieks nekustamo īpašumu un komunālo 

pakalpojumu jautājumos Mārtiņu Libkovski. 

 

32. § 
  PAR VENTSPILS NOVADA TERITORIĀLO VIENĪBU  DETĀLPLĀNOJUMU 

APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

     Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 

13.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 16.punktu un Ventspils novada 

dome Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 17.09.2009. sēdes lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 
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A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis, 

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

 

1. Apstiprināt ar Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem detālplānojumus 

saskaņā ar pielikumiem (pielikumi Nr.3 – Nr.59). 

 

2. Šo lēmumu publicēt vietējā laikrakstā “Ventas Balss“ un laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis“, kā arī sarakstu par detālplānojumiem, kas apstiprināti ar Ventspils novada 

domes saistošajiem noteikumiem, var iepazīties pašvaldības mājas lapā 

www.ventspilsnd.lv . 

 

3. Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas nosūtīt LR Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai. 

 

33. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAGASTU UN PILTENES PILSĒTAS 

PĀRVALDES NOLIKUMOS  

(ziņo:A.Mucenieks) 
 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 1.punktu., 24.pantu, 

41.pantu, Ventspils novada pašvaldības nolikuma 1.13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

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

 

1. Grozīt un papildināt sekojošus ar 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu apstiprinātos 

Ventspils novada domes nolikumus: 

             Ventspils novada Ances pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 1.p.); 

 Ventspils novada Jūrkalnes pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 

2.p.); 

 Ventspils novada Popes pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 3.p.); 

 Ventspils novada Puzes pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 4.p.); 

 Ventspils novada Tārgales pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 5.p.); 

 Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 6.p.); 

 Ventspils novada Usmas pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 7.p.); 

 Ventspils novada Užavas pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 8.p.); 

 Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 9.p.); 

 Ventspils novada Ziru pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 10.p.); 

 Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 11.p.); 

 Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvaldes nolikums (protokols Nr.4, 3.§, 

12.p.). 

     

1.1. Grozīt lēmuma 1.punktā minēto nolikumu 5.2.2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

 

„5.2.2. Pārvaldes vadītāja pakļautībā ir:“ 

 

1.2. Papildināt lēmuma 1.punktā minēto nolikumu ar 5.2.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

„5.2.2.6. pārvaldes darbinieki“. 

http://www.ventspilsnd.lv/
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1.3. Grozīt lēmuma 1.punktā minēto nolikumu 5.2.14.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

  

           „Pieņem darbā un atbrīvo no darba pārvaldes darbiniekus, nosaka viņu pienākumus, 

izstrādā un apstiprina pārvaldes darbinieku amata aprakstus, nodrošina viņu 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu“. 

 

1.4. Papildināt nolikumu ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā: 

 

„Bijušo vietējo pašvaldību pagastu padomes (pilsētas domes) darbinieki ar 2009.gada 1.jūliju 

turpina darba tiesiskās attiecības attiecīgajā novada pagasta/pilsētas pārvaldē. Pārvaldes 

vadītājs ir darba devēja statusā attiecībā pret pārvaldes darbiniekiem“. 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (E.Ozoliņa) veikt 

attiecīgās izmaiņas Ventspils novada pagastu/pilsētas pārvaldes Nolikumu pamattekstā, 

secīgi iekļaujot to grozījumus. 

 

3. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus 

Ventspils novada pagastu / pilsētas pārvaldēm.  

 

 

34. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 30.JŪLIJA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1 

„VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS“ 

(ziņo:A.Mucenieks) 
 

     Lai nodrošinātu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu, 

pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

13.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu, atklāti 

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

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

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

dome n o l e m j: 

  

1. Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošo noteikumu Nr. 2 „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 parakstīšanas. 

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

triju dienu laikā pēc Saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā tos nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 
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35. § 
PAR VENTSPILS NOVADA TERITORIĀLO VIENĪBU  TERITORIJAS PLĀNOJUMU 

APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

     Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu, 

likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 3.punktu un Ventspils novada dome Teritoriju un 

ekonomikas attīstības komitejas 17.09.2009. sēdes lēmumu (sēdes prot.Nr.3; 1.§ -11.§) atklāti 

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

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

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

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.67 „Par Ventspils novada teritorijas plānojumiem“ (pielikums 

Nr.1). 

 

2. Lēmumu publicēt vietējā laikrakstā „Ventas Balss“, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis“ un 

ievietot Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnd.lv . 

 

3. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas saistošos noteikumus nosūtīt  
LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

36. § 
PAR VENTSPILS NOVADA POPES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

GROZĪJUMU GALA REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

   Ventspils novada domē saņemta Ventspils novada Popes pagasta teritorijas 

plānojuma grozījumu gala redakcija. 

   Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 69.punkta pirmo apakšpunktu 

un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 

17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3; 6.§),  atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumus. 

 

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.62 „Ventspils novada Popes pagasta teritorijas 

plānojuma grozījumi“. 

 

3. Lēmumu publicēt vietējā laikrakstā „Ventas Balss“, laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis“ un ievietot Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnd.lv . 

 

4. Izstrādes vadītājam divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, 

saskaņā ar MK 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi“ 46.punktu, nosūtīt zināšanai LR Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Valsts zemes dienestam, Reģionālai 

vides pārvaldei un Kurzemes plānošanas reģionam. 

 

http://www.ventspilsnd.lv/
http://www.ventspilsnd.lv/
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5. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstus Ventspils novada Popes pagasta pārvaldei. 
 

 

37. § 
PAR GROZĪJUMIEM  TERITORIJAS PLĀNOJUMOS 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

 

    Noklausījusies informāciju par Jūrkalnes un Vārves pagastu teritorijas plānojumu izstrādes 

gaitu un saņemtajiem priekšlikumiem Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju plānojumu 

grozījumu uzsākšanai un Ugāles pagasta teritorijas plānojuma precizēšanai un pamatojoties 

uz Ventspils novada domes Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas 17.09.2009. sēdes 

lēmumu (protokols Nr.3; 1.§; 7. §; 8. §; 11. §), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

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

 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par Jūrkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādes gaitu.  

2. Apstiprināt Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieku Māri Dadzi par 

Jūrkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju. 

3. Pieņemt zināšanai informāciju par Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādes gaitu. 

4. Apstiprināt Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldes vadītāju Anželiku Brālīti par 

Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju. 

5. Ieteikt Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskajā daļā paredzēt 

publiskās pieejas vietas Ventas upei un Baltijas jūrai. 

6. Ņemot vērā saņemtos Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju iedzīvotāju priekšlikumus un 

Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegumu par teritorijas plānojuma grozījumu 

nepieciešamību, u z d o t  Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājam Jānim Abakukam 

sagatavot grozījumu izstrādes izmaksu tāmi un iesniegt izskatīšanai Ventspils novada 

domes Finanšu  komitejas un Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē. 

7. Ņemot vērā SIA „Apsīte“ iesniegumu par Ugāles pagasta teritorijas plānojuma 

precizēšanu un krājumu aprēķināšanu smilts-grants un smilts atradnē „Zeperi – Pāļi“, 

uzdot Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai Helēnai Boitmanei sagatavot grozījumu 

izstrādes izmaksu tāmi un iesniegt izskatīšanai Ventspils novada domes Finanšu  

komitejas un Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē. 

8. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus 

Ventspils novada Jūrkalnes, Vārves, Ugāles pagasta un Piltenes pilsētas pārvaldēm. 

 

38. § 
PAR USMAS PAGASTA  TERITORIJAS PLĀNOJUMU 

(ziņo: G.Šķeters, debatēs: A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Mucenieks) 
 

       Ventspils novada dome ir saņēmusi Ventspils novada Usmas pagasta teritorijas 

plānojuma 1.redakciju.   

     Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 36.punktu un Ventspils novada domes Teritoriju 
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un ekonomikas attīstības komitejas 17.09.2009. sēdes lēmumu (sēdes prot.Nr.3; 10.§), atklāti 

balsojot: PAR – 13 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, D.Veidemanis, A.Čaklis, 

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

E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 1 (I.Cērpa), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Izstrādāto Usmas pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju nodot sabiedriskai 

apspriešanai un iestāžu un organizāciju atzinumu saņemšanai. 

 

2. Par Usmas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Usmas pagasta 

pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Gendrihu Šķesteru. 

 

3. Uzdot teritorijas plānojuma izstrādātājam Usmas pagasta pārvaldes vadītāja 

pienākumu izpildītājam Gendriham Šķesteram, Ministru kabineta 2004.gada 

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

37.; 38.; un 39.punktā noteiktajā kārtībā organizēt teritorijas plānojuma pirmās 

redakcijas sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt atzinumus no darba uzdevumā 

minētajām institūcijām. 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 11.jūnija Usmas pagasta padomes lēmumu „Par 

Usmas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu“ (protokols Nr.7; 1§). 

 

39. § 
PAR PROJEKTU, INVESTĪCIJU UN BŪVNIECĪBAS KOMISIJU 

 (ziņo:M.Dadzis) 
 

   Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja ierosina izveidot  

Projektu, investīciju un būvniecības komisiju, kura kvalitatīvi sagatavotu attīstības un 

būvniecības jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs. 

     Pamatojoties uz Ventspils novada domes Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas 

17.08.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.3; 13§) un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

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

novada dome n o l e m j:   

     Izveidot Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisiju 5 

locekļu sastāvā un par šīs komisijas locekļiem apstiprināt:   

Māri DADZI 

Mārtiņu LIBKOVSKI 

Ivetu STRAUMI 

Gunitu TREIGŪTI 

Dignu GERULI 

 

40. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „GRĪVAS” GALA REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

    Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 69.punkta pirmo apakšpunktu un Ventspils 

novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 17.septembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.3; 4§),  atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 
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G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, 

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

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

 

1. Apstiprināt detālplānojumu Ventspils novada Popes pagasta nekustamā īpašuma 

„Grīvas“, kadastra numurs ***, „Liepiņi“, kadastra numurs ***; „Velēnas“, kadastra 

numurs ***; „Jaunarāji“, kadastra numurs ***; AS „Latvijas valsts meži“, kadastra 

numurs *** teritorijām. 

 

2. Apstiprināt Ventspils novada saistošos noteikumus Nr.63 “Detālais plānojums 

Ventspils novada Popes pagasta nekustamam īpašumam „Grīvas“, kadastra numurs 

***, „Liepiņi“, kadastra numurs ***; „Velēnas“, kadastra numurs ***; „Jaunarāji“, 

kadastra numurs ***; AS „Latvijas valsts meži“, kadastra numurs *** teritorijām“. 

 

3. Izstrādes vadītājam divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanos spēkā, saskaņā ar 

Ministru Kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi“  73.punktu iesniegt detālplānojumu Valsts Zemes dienestā. 

 

4. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

detālplānojuma izstrādātājai T.Laizānei. 

 

41. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „JORĶI” GALA REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

    Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 69.punkta pirmo apakšpunktu un Ventspils 

novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 17.septembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.3; 4§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada Užavas pagasta īpašuma „Jorķi“, kadastra numurs ***, 

detālplānojuma gala redakciju. 

 

2. Apstiprināt Ventspils novada saistošos noteikumus Nr.64 “Detālais plānojums 

Ventspils novada Užavas pagasta īpašumam „Jorķi“, kadastra numurs ***“. 

 
3. Izstrādes vadītājam divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanos spēkā, saskaņā ar 

Ministru Kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi“  73.punktu iesniegt detālplānojumu Valsts Zemes dienestā. 

 

4. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

detālplānojuma izstrādātājai T.Laizānei. 
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42. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

Ventspils novada Tārgales pagasta pārvalde 07.09.2009. ir saņēmusi Gelintas Egendorfas, 

personas kods ***, dzīvo ***, iesniegumu (reģ. Nr.252) ar lūgumu nekustamajā īpašumā 

„Laimiņas” Tārgales pagastā, atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi un izsniegt darba 

uzdevumu zirgu izjāžu laukuma, slēgtās zirgu manēžas, zirgu staļļa, barības glabātuves, 

piebraucamo ceļu un stāvlaukumu izbūvei. G.Egendorfa iesniegumā norāda, ka 

detālplānojuma izstrādi veiks Edgars Ūdris. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns.  

Izskatot iesniegumus un pievienotos dokumentus, konstatēts, ka nekustamā īpašuma 

„Laimiņas” zemes vienība ar kadastra Nr.***, ar kopplatību 2.32 ha, atrodas Tārgales pagasta 

Dokupes ciema teritorijā. Saskaņā ar spēkā esošo Tārgales pagasta teritorijas plānojumu šajā 

teritorijā ir noteikts zonējums: jaukta sabiedrisko, darījumu un dzīvojamās apbūves 

teritorija.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 13.punktu; Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 5.daļu; Ministru Kabineta 

2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 54.punkta 54.3. un 54.4. apakšpunktu, kā arī Tārgales pagasta padomes saistošo 

noteikumu Nr.4 ”Tārgales pagasta teritorijas plānojums” 3.6.2. punkta nosacījumiem; atklāti 

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

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

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

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamā īpašuma 

“Laimiņas” zemes vienībai ar kadastra numuru ***;  

 

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamam īpašumam 

“Laimiņas” saskaņā ar šī lēmuma pielikumu Nr.1; 

 

3. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam Mārcim Laksbergam pašvaldības vārdā 

noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu Nr.2; 

 

4. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Mārci Laksbergu. 

 

 

43. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „DZEGUZES” PIRMO REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

    Ventspils novada dome ir saņēmusi izstrādāto Ventspils novada Tārgales pagasta īpašuma 

„Dzeguzes“, kad.Nr. ***, detālplānojuma pirmo redakciju. Pamatojoties uz Ministru kabineta 

2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi“ 64.punktu un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas 2009.gada 17.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.3; 9§),  atklāti balsojot: 

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

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

E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:   
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1. Ventspils novada Tārgales pagasta īpašuma „Dzeguzes“, kadastra numurs ***, 

detālplānojuma pirmo redakciju nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinuma 

saņemšanai. 

 

2. Uzdot detālplānojuma vadītājam, Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam Mārcim 

Laksbergam, Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 ”Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 65.punktā noteiktajā kārtībā organizēt 

detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt atzinumus no 

darba uzdevumā minētajām institūcijām. 

 

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

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

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Tārgales pagasta pārvaldei. 

 

44. § 
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA  „JAUNCEĻI“  

APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

     Ventspils novada dome ie saņēmusi SIA „METRUM“ iesniegumu ar lūgumu apstiprināt 

zemes ierīcības projektu Vārves pagasta nekustamam īpašumam „Jaunceļi“. AS „Sadales 

tīkls“ 05.08.2009. atteicis saskaņojumu zemes ierīcības projektam, uz ko SIA „METRUM“ 

sniedzis skaidrojumu, ka AS „Sadales tīkla“ norādītā prasība par tehnisko noteikumu 

saņemšanu zemes ierīcības projekta izstrādei ir nepamatota, to neparedz Zemes ierīcības 

likums, ne arī Ministru Kabineta noteikumi Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi“ 

    Pamatojoties uz likuma  „Zemes ierīcības likums“ 5.,8.,9.,10.,18.panta prasībām, 19.panta 

otro daļu, 20.pantu, Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes 

ierīcības projektu izstrādes noteikumi“ prasībām un Ventspils novada domes Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 17.septembra lēmumu (prtokols Nr.3; 7§), atklāti 

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

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

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

 

1. Apstiprināt SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projektu Vārves pagasta 

nekustamajam īpašumam “Jaunceļi”, kadastra numurs ***, zemes gabala sadalīšanai.  

 

2. Lēmumu 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 pašvaldības sekretārei M.Imantai-Lukašovai divu nedēļu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma 

izrakstu Valsts Zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam 

un projekta izstrādātājam SIA „METRUM“. 
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45. § 
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA „KRONNIEKI“  

APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 
 

Ventspils novada dome ir saņēmusi Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegto SIA „Latvijas valsts 

mērnieks“ izstrādāto zemes ierīcības projektu Piltenes pilsētas nekustamam īpašumam 

„Kronnieki“ ar kadastra Nr.***. 

     Pamatojoties uz likuma  „Zemes ierīcības likums“ 5.,8.,9.,10.,18.panta prasībām, 19.panta 

otro daļu, 20.pantu, Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes 

ierīcības projektu izstrādes noteikumi“ prasībām, Piltenes pilsētas domes 2009.gada 15.aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr.4) par nekustamā īpašuma „Kronnieki“ sadali un Ventspils 

novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 17.septembra 

lēmumu (protokols Nr.3; 8§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt SIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

Piltenes pilsētas lauku teritorijas nekustamam īpašumam “Kronnieki”, kadastra 

numurs  *** zemes gabala sadalei. 

 

2. Lēmumu 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 pašvaldības sekretārei M.Imantai-Lukašovai divu nedēļu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma 

izrakstu Valsts Zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam 

un projekta izstrādātājam VSIA „Latvijas Valsts mērnieks“. 

 

46. § 
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA  „VAIŅI“  

APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

 Ventspils novada dome ir saņēmusi SIA “ĢEODĒZISTS” iesniegumu par Užavas pagasta 

nekustamā īpašuma „Vaiņi“, kadastra numurs 9878 0040 016; 9878 006 0089, zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu. 

    Pamatojoties uz likuma  „Zemes ierīcības likums“ 5.,8.,9.,10.,18.panta prasībām, 19.panta 

otro daļu, 20.pantu, Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes 

ierīcības projektu izstrādes noteikumi“ prasībām un Ventspils novada domes Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 17.septembra lēmumu (prtokols Nr.3; 4§), atklāti 

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

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

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

 

1. Apstiprināt SIA „ĢEODĒZISTS” izstrādāto zemes ierīcības projektu Užavas pagasta 

nekustamam īpašumam “Vaiņi”, kadastra numurs***. 
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2. Lēmumu 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 pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imantai-

Lukašovai) divu nedēļu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Valsts Zemes dienesta Ziemeļkurzemes 

reģionālās nodaļas Ventspils birojam un projekta izstrādātājam SIA „Ģeodēzists“. 

 

 

47.§ 
PAR GROZĪJUMIEM NOVADA DOMES  

10.09.2009. ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMĀ (Nr.7, 5§) 

(ziņo:A.Mucenieks) 
 

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

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

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

n o l e m j: 

 

1. Grozīt lēmuma 1.punktu, izsakot to šādi: „Apstiprināt novada ģerboņa skici saskaņā 

ar pielikumu”. 

2. Uzdot novada domes izpilddirektoram noslēgt līgumu par ģerboņa (skice un tās 

digitālais formāts) izgatavošanu. 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.30 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


