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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 

 

2010.gada  28.janvārī                                                                                13 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:  Mārtiņš Libkovskis     

                                    Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Dainis Veidemanis 

Nellija Sileviča 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 
                                     
 

Piedalās:   Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja   

 

Nepiedalās deputāti-  Ilva Cērpa 

                                   Andris Jaunsleinis 

                            

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

sekojošu  jautājumu: 

 

1. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra noteikumos Nr.3 

„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”.  

 Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnd.lv/
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

     Apstiprināt šādu 2010.gada 28.janvāra domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par izmaiņām Administratīvo aktu strīdus komisijas locekļu sastāvā. 

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

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

26.11.2009. Domes sēdes lēmumā (protokols Nr.11, 24.§). 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija noteikumos Nr.1 

„Iepirkuma komisijas darbības noteikumi”. 

5. Par saistošiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Ventspils novadā reģistrējamas personas 

pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 

6. Par Piltenes mūzikas skolas nolikumu. 

7. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. lēmuma 

Nr.1, 11.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 

2009.gada 15.decembra lēmuma Nr.9 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”  

apstiprināšanu. 

8. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.01.2010. lēmuma 

Nr.2, 6.§ „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2010.gada 20.janvāra 

lēmuma Nr.2 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu.  

9. Par bērnu nama „Stikli” viena audzēkņa izmaksu noteikšanu. 

10. Par SIA „EBRO” iesniegumu izskatīšanu. 

11. Par IK „Pie Mildas” iesniegumu. 

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

limitiem un izsoles komisijas apstiprināšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā. 

14. Par Puzes pagasta teritorija plānojuma un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 

ietvaros izstrādātā vides pārskata nodošanu sabiedriskai apspriešanai. 

15. Par Ventspils novada Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju. 

16. Par īpašuma „Mazrunči” Vārves pagastā, Ventspils novadā detālplānojuma gala 

redakciju. 

17. Par īpašuma „Īrisi” Tārgales pagastā, detālplānojuma gala redakciju. 

18. Par īpašuma „Platenes pļavas/Kamārcīte” Tārgales pagastā detālplānojuma 1.redakciju. 

19. Par SIA „TCK” ierosinātā detālplānojuma īpašumiem Tārgales pagastā, Ventspils 

novadā, izstrādes uzsākšanu un Ventspils novada domes 17.12.2009. sēdes lēmuma 

(prot.12, 65.§) papildināšanu. 

20. Par īpašuma „Granti/Smilšarāji” Užavas pagastā, detālplānojuma 1.redakciju. 

21. Par īpašuma „Dzeguzes” Tārgales pagastā detālplānojuma gala redakciju. 

22. Par Usmas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

23. Par Ventspils novada pašvaldības saistošiem noteikumiem „Saskaņošanas kārtība koku 

ciršanai ārpus meža zemes Ventspils novada teritorijā”. 

24. Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.24 „Par 

detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Bodiņi” apstiprināšanu” atcelšanu. 

25. Par adreses piešķiršanu ražošanas ēkai Ugāles pagasta „Liepās”. 

26. Par pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes gabalu iznomāšanu. 

27. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu. 

28. Par pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu. 
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29. Par lietošanas mērķa maiņu  nekustamam īpašumam „Žubītes”, Vārves pagastā. 

30. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam  „Asari”,  Tārgales pagastā. 

31. Par zemes izpirkuma maksas samazināšanu Marekam Jansonam. 

32. Par zemes vienības ar kadastra numuru 9833 007 0116 Piltenes lauku teritorijā platības 

precizēšanu. 

33. Par zemes gabala noteikšanu Stiklu speciālās internātskolas ēkas uzturēšanai. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra noteikumos Nr.3 

„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”.  

1.§ 
PAR IZMAIŅĀM ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDUS KOMISIJAS LOCEKĻU 

SASTĀVĀ 

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

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

 

1. Atbrīvot Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku, novada domes 

priekšsēdētāja pirmo vietnieku Māri Dadzi no Administratīvo aktu strīdus komisijas 

locekļa pienākumu pildīšanas.  

2. Par Administratīvo aktu strīdus komisijas locekli iecelt Ventspils novada pašvaldības 

Zemes ierīcības un nekustamo īpašumu speciālistu Gati Landmani, Ances pagasta 

pārvaldes vadītāju Airu Kajaku. 

3. Par Administratīvo aktu strīdus komisijas priekšsēdētāju apstiprināt novada 

pašvaldības izpilddirektoru Daini Valdmani. 
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4. Par Administratīvo aktu strīdus komisijas priekšsēdētāja vietnieku apstiprināt novada 

pašvaldības Zemes ierīcības un nekustamo īpašumu speciālistu Gati Landmani. 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (I.Stradiņa) informēt par izmaiņām 

komisijas sastāvā VID Kurzemes reģionālās iestādes Korupcijas apkarošanas nodaļu. 

 

2. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

AMATU UN AMATALGU SARAKSTĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

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

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka – [...] plānošanas 

reģioni [...] atbilstoši savai kompetencei [...] organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus 

maršrutu tīklā;  5.panta trešās daļas 1.apakšpunktu un 2.apakšpunktu,: (3) Plānošanas 

reģiona kompetencē ir: 1) pašvaldību interesēs pārzināt maršrutu tīkla reģionālos vietējās 

nozīmes maršrutus, tai skaitā tos reģionālos vietējās nozīmes maršrutus, kas nodrošina 

pārvietošanos novadā ietilpstošo pilsētu teritorijās, atbilstoši valsts budžetā sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanai paredzētajiem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar 

attiecīgo pašvaldību un Autotransporta direkciju;  2) pašvaldību interesēs organizēt 

sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes 

maršrutos, tai skaitā tajos reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kas nodrošina 

pārvietošanos novadā ietilpstošo pilsētu teritorijās, atbilstoši valsts budžetā sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanai paredzētajiem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar 

attiecīgo pašvaldību un Autotransporta direkciju; 11.panta otrās daļas 3.apakšpunktu: valsts 

budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes 

maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem, kā arī ņemot  vērā 

Ventspils rajona pašvaldības reorganizācijas plāna 3.pielikumu par ilgtermiņa saistību 

nodošanu Kurzemes plānošanas reģionam, saskaņā ar Ventspils novada domes 30.07.2009. 

Saistošo noteikumu Nr.1 “Ventspils novada pašvaldības nolikums” 9.10.punktu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

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

samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumu “Ventspils novada pašvaldības 

amatu un amatalgu saraksts”, kas apstiprināts 24.09.2009. Ventspils novada domes sēdē 

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

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

samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumā “Ventspils novada pašvaldības 

amatu un amatalgu saraksts” stājas spēkā 2010.gada 2.februārī. 

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

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

pielikumā “Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts”, iekļaujot 

grozījumus. 
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3. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU UN AMATALGU 

SARAKSTĀ, 26.11.2009. DOMES SĒDES LĒMUMĀ (PROTOKOLS NR.11/24.§) 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

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

nolikums” 9.10.punktu, 30.11.2006. Ministru Kabineta noteikumus Nr.980 “Noteikumi par 

darba samaksu ārstnieciskām personām” un saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

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

samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumu “Ventspils novada 

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

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

2. Grozīt 2009.gada 26.novembra domes sēdes lēmuma protokola Nr.11/24.§ „Par 

domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.11.2009. lēmuma 

Nr.8,11.§ „Par Ventspils novada pašvaldības izglītības, bērnu un jaunatnes lietu 

komisijas 2009.gada 6.novembra lēmuma Nr.15 „Par pirmskolas izglītības iestāžu 

darba laiku” apstiprināšanu” apstiprināšanu” 1.pielikuma (Pirmskolas izglītības 

iestāžu amatu vienības saraksts) otrā punkta 2.apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā 

- „medmāsa - mēnešalgas likme saskaņā ar 30.11.2006. MK noteikumiem Nr.980 

“Noteikumi par darba samaksu ārstnieciskām personām”. 

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

darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumā “Ventspils novada 

pašvaldības amatu un amatalgu saraksts” stājas spēkā 2010.gada 2.februārī. 

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

darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumu “Ventspils novada 

pašvaldības amatu un amatalgu saraksts” konsolidēto redakciju. 

4. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 16.JŪLIJA 

NOTEIKUMOS Nr. 1 „IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBAS NOTEIKUMI” 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 



 

 

6 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Publisko iepirkumu 

likuma 23.pantu, Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija noteikumu Nr. 1 „Ventspils 

novada domes Iepirkuma komisijas darbības noteikumi” 4.2. punktu, ņemot vērā Ventspils 

novada domes Iepirkuma komisijas (12.01.2010.) ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

 

1. Grozīt Noteikumu 1.4. punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

 

Esošā redakcija Jaunā redakcija 

 

1.4. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl 

komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja 

vietnieku un sekretāru (turpmāk tekstā – 

sekretārs). 

 

 

1.4. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl 

komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja 

vietnieku. Iepirkuma komisijas darbu 

nodrošina Iepirkuma komisijas sekretārs, 

kas ir novada domes priekšsēdētāja norīkots 

darbinieks. 

 

 

2. Grozīt Noteikumu 1.5. punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

 

Esošā redakcija Jaunā redakcija 

 

1.5. Sekretārs protokolē komisijas sēdes, 

sanāksmes un sarunu procedūras, kā arī 

gatavo iepirkuma procedūras dokumentus 

un noslēguma protokolu. 

  

 

1.5. Sekretārs protokolē komisijas sēdes un 

iepirkuma procesa gaitu, kā arī gatavo 

informāciju par iepirkuma procedūrām un 

dokumentiem. 

 

3.Grozījumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi.  

 

4.Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas Ventspils novada domes 2009.gada 

16.jūlija noteikumu Nr. 1 „Ventspils novada domes Iepirkuma komisijas darbības noteikumi” 

pamattekstā, secīgi iekļaujot to grozījumus. 

 

5. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ VENTSPILS NOVADĀ 

REĢISTRĒJAMAS PERSONAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI DZĪVOKĻU 

JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ“ 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:N.Sileviča, M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

N.Sileviča  norāda, ka labojams noteikumu 10.3.3.punktā vārdi „tiek” ar vārdiem „var tikt”. 

Tā paša punkta  a) apakšpunktā svītrot vārdus „ar dienesta dzīvojamām telpām”. Savukārt b) 

apakšpunktā labot vārdu „patstāvīgās” uz „pastāvīgās”, kā arī labot „un reģistrējušās” uz 

„vai deklarējušās”. 10.4.1. punktā labot vārdu „lielāka” uz „lielākas”. 19.punktu labot 

„Reģistrā reģistrētajām personām piedāvājot īrēt dzīvokli, pēc iespējas ievērojami šādi 

kritēriji” uz „Piedāvājot personām īrēt dzīvokli jāievēro šādi kritēriji”.  Kā arī labot 
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21.punktu izsakot „Ventspils novada domes Dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu var 

apstrīdēt Ventspils novada Administratīvo aktu strīdus komisijā”. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu; 41.panta pirmās 

daļas 1.punktu, likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 

7.panta sesto daļu un 15.pantu, un ņemot vērā Ventspils novada domes Dzīvokļa komisijas 

(27.11.2009.) lēmumu un veiktos papildinājumus saistošajos noteikumos, atklāti balsojot: 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), 

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

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Dzīvokļu komisijas Saistošo 

noteikumu projektu „Par kārtību, kādā Ventspils novadā reģistrējamas personas 

pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Pielikumā uz 

septiņām lapām). 

2. Sagatavot minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā Ventspils novadā reģistrējamas personas 

pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā” stājas spēkā 

2010.gada 1.februārī. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos 

noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

5. Ventspils novada Kancelejai ievietot saistošos noteikumus „Par kārtību, kādā 

Ventspils novadā reģistrējamas personas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” novada mājas lapā, kad saņemts atzinums no Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijas vai, ja likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts.  

 

6. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PILTENES MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei G.Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

 

N.Sileviča ierosina  nolikuma 1.punktā izteikt „Ventspils novada domes dibināta”. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

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

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

komitejas (14.01.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, 
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G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt „Ventspils novada Piltenes mūzikas skolas nolikums” (pielikumā uz 

septiņām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada Piltenes mūzikas skolas nolikums” stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

7. § 
PAR NOVADA DOMES SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU 

KOMITEJAS 14.01.2010. LĒMUMA NR.1,  11.§ „PAR VENTSPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2009.GADA 15.DECEMBRA LĒMUMA 

NR.9 „PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM” APSTIPRINĀŠANU  

 (ziņo:G.Ansone) 

 

 A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei G.Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par novada domes Sociālo lietu, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. lēmuma Nr.1, 11.§ „Par Ventspils novada 

pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2009.gada 15.decembra lēmuma Nr.9 „Par piešķirtajiem 

sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu sekojošā redakcijā:      
 

„11.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2009.GADA  

15.DECEMBRA LĒMUMU Nr.9 ”PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM”  

(G.Ansone) 

     

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

15.decembrī pieņemto lēmumu Nr.9 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

 

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

N.Sileviča, A.Čaklis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komiteja n o l e m j:  

 

Apstiprināt Sociālo lietu komisijas 15.12.2009. lēmumu Nr.9 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem”  sekojošā redakcijā:  

 

„Pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu” un MK noteikumiem 

03.03.2009.nr.214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu”, Ministru kabineta 17.06.2009.noteikumiem nr. 550 ”Kārtība, kādā, aprēķināms, 

piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību”, Ministra kabineta 22.09.2009. noteikumi nr. 1070 

”Noteikumi par garantēto minimālo ienākuma līmeni”, MK 15.11.2005.noteikumiem nr. 857 



 

 

9 

„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 

kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas”, 2009. gada 

29.oktobra Ventspils novada nolikums nr. 65 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to 

piešķiršanas kārtība” 15.12.2009. Sociālo lietu komisijas lēmumu Nr.9,  

 

1. Apstiprināt 15.12.2009 Sociālo lietu komisijas lēmumu Nr.9, par piešķirtajiem 

sociālajiem pabalstiem sekojoši: 

1.1. 1.Trūcīgās ģimenes(personas) statuss piešķirts 63 ģimenēm.  

1.2. Dzīvokļa pabalsts kopējā summa  Ls 400.00( četri simti lati) 8 personām.  

1.3.Ikmēneša balsts garantētais iztikas minimums (GMI)  uz trim mēnešiem 23 trūcīgām 

ģimenēm (personām) kopējā summa sastāda Ls Ls 5210,88 ( pieci tūkstoši divi simti desmit 

lati 88 santīmi)   

1.4. Piešķirtas brīvpusdienas 66  trūcīgo   ģimeņu bērniem. 

1.5. Piešķirts vienreizējs pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušam bērnam , kurš ir 

sasniedzis pilngadību kopējā summa  Ls 530.00 (pieci simti trīsdesmit lati) 2 personām. 

 1.6. Ikmēneša pabalsts bērnim – mācību iestāžu audzēknim kopējā summa Ls 360.00 (simti 

sešdesmit lati ) Ls 45 mēnesī .  

1.7. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā Ls 180.00 ( simtu astoņdesmit lati ) 1 personai.  

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

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

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

informāciju. 

 

Komisijas priekšsēdētāja                             /paraksts/                                     I. Rudbaha” 
 

Komitejas priekšsēdētājs              /paraksts/              G.ANSONE                                                                              

Komitejas locekļi      /paraksts/    N.SILEVIČA 

                                                    /paraksts/                                       G.MAČTAMS                                                                                                                                     

                                                    /paraksts/                                         A.ČAKLIS” 

 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

Apstiprināt novada domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.01.2010. 

lēmuma Nr.1, 11.§ „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2009.gada 

15.decembra lēmuma Nr.9 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”. 

 

8. § 
PAR NOVADA DOMES SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU 

KOMITEJAS 21.01.2010. LĒMUMA NR.2,  6.§ „PAR VENTSPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2010.GADA 20.JANVĀRA LĒMUMA NR.2 

„PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM” APSTIPRINĀŠANU  

 (ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei G.Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 



 

 

10 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par novada domes Sociālo lietu, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 21.01.2010. lēmuma Nr.2, 6.§ „Par Ventspils novada 

pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2010.gada 20.janvāra lēmuma Nr.2 „Par piešķirtajiem 

sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu sekojošā redakcijā:      

 

„6.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2010.GADA  

20.JANVĀRA LĒMUMU Nr.2 ”PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM”  

 (G.Ansone) 

     

G.Ansone informē par Ventspils novada pašvaldības Sociālā lietu komisijas 2010.gada 

20.janvārī pieņemto lēmumu Nr.2 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

 

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

N.Sileviča, A.Čaklis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komiteja n o l e m j:  

 

Apstiprināt Sociālo lietu komisijas 20.01.2010. lēmumu Nr.2 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem”  sekojošā redakcijā:  

„Pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu” un 03.03.2009. MK 

noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu”, 17.06.2009. MK noteikumiem Nr.550 ”Kārtība, kādā, aprēķināms, piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

vienošanās līdzdarbību”, 22.09.2009. MK noteikumiem Nr.1070 ”Noteikumi par garantēto 

minimālo ienākuma līmeni”, 15.11.2005. MK noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas”, un Ventspils novada 

domes 29.10.2009. nolikuma „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”: 

 

1. Apstiprināt 19.01.2010. Sociālo lietu komisijas lēmumu Nr. 2, par piešķirtajiem 

sociālajiem pabalstiem: 

 

1.1. Piešķirts trūcīgās ģimenes(t.sk. personas) statuss 85 ģimenēm.  

1.2. Piešķirtas brīvpusdienas 2009./2010. m.g. otrajam pusgadam 111 trūcīgo ģimeņu 

bērniem . 

1.3. Piešķirti dzīvokļa pabalsti 34 mājsaimniecībām, kopējā summa Ls 1700.00 (viens 

tūkstotis septiņi simti lati) 4 personām.  

1.4. Piešķirti pabalsti garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) 37 

ģimenēm (t.sk. personām), kopējā summa Ls 3280.27 (trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit lati 

un 27 santīmi). 

1.5. Piešķirti pabalsti ikmēneša izdevumiem 11 bāreņiem, kas turpina mācības vispārējās vai 

profesionālās izglītības iestādē, kopējā summa Ls 495.00 ( četri simti deviņdesmit pieci lati). 

2. Atteikts: 1 apbedīšanas pabalsts, 3 brīvpusdienu pabalsti, 1 pabalsts ikmēneša izdevumiem 

bārenim. 

3. Piešķirtos sociālos pabalstus izmaksāt no Ventspils novada sociālā dienesta budžeta 

līdzekļiem.  

 

Sociālā dienesta vadītāja                        /paraksts/                                                  I.Rudbaha”  
 

Komitejas priekšsēdētājs              /paraksts/              G.ANSONE                                                                              
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Komitejas locekļi      /paraksts/    N.SILEVIČA 

                                                    /paraksts/                                       G.MAČTAMS                                                                                                                                     

                                                    /paraksts/                                         A.ČAKLIS” 

 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

Apstiprināt novada domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.01.2010. 

lēmuma Nr.2, 6.§ „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2010.gada 

20.janvāra lēmuma Nr.2 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”. 

 

9. § 
PAR VIENA AUDZĒKŅA UZTURĒŠANAS IZMAKSĀM  

VENTSPILS NOVADA BĒRNU NAMĀ „STIKLI“ 

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

 

 A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei G.Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

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

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

14.01.2010. lēmumu, kā arī Ventspils novada Bērnu nama „Stikli“ direktora G.Lučina 

iesniegtajiem aprēķiniem, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas Ventspils novada Bērnu namā 

„Stikli“:   diennaktī   LVL     11.50; 

                      gadā           LVL  4197.50. 

 

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā minētās viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas stājas 

spēkā 2010.gada 1.februārī. 

 

3. Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim informēt visus 

pakalpojuma saņēmējus par audzēkņa uzturēšanas izmaksu maiņu Ventspils novada 

Bērnu namā „Stikli“. 

10.§ 
PAR SIA„EBRO” IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

 A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 



 

 

12 

Ugāles pagasta pārvalde 15.12.2009. (reģ.Nr.105, 106) un Ventspils novada dome 

16.12.2009. (reģ.Nr.2326) ir saņēmusi SIA „EBRO”, reģ.Nr. 41201000480, juridiskā adrese: 

Skolas iela 7, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, valdes locekļa Sandras 

Akmeņlaukas iesniegumus ar lūgumu pagarināt:  

1. licenci tirdzniecībai ar pārtikas, rūpniecības, saimniecības, kancelejas precēm, tabakas 

izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un citām precēm veikalā, Skolas iela 7, 

Ugāles pagastā, Ventspils novadā no 28.12.2009., nosakot darba laiku no pirmdienas 

līdz sestdienai – 8.00-20.00, svētdienās – 9.00-18.00;  

2. licenci grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai no 2010.gada 1.janvāra., nosakot darba 

laiku no pirmdienas līdz piektdienai – 9.00-17.00, vai citā laikā savstarpēji vienojoties 

ar klientu. 

Iesniegumam klāt pievienoti sekojoši dokumenti: 

1. VID Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai TM 

Nr.00000002889; 

2. VID Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai TM 

Nr.00000002413; 

3. SIA „EBRO” komersanta reģistrācijas apliecības C 030464 kopija; 

4. LR Uzņēmuma reģistra 07.12.2009. lēmums Nr.19-10/163337 „Par 

komercsabiedrības SIA „EBRO”, vienotais reģistrācijas Nr. 41201000480, 

izmaiņām”; 

5. Ugāles pagasta pārvaldes 16.12.2009. izziņa Nr.396 par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda neesamību. 

Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem un pamatojoties uz likuma “Par 

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

licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

  

1. Pagarināt SIA „EBRO”, reģ. Nr. 41201000480, atļauju tirdzniecībai ar pārtikas, 

rūpniecības, saimniecības, kancelejas precēm, tabakas izstrādājumiem, 

alkoholiskajiem dzērieniem un citām precēm veikalā, Skolas iela 7, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā no 01.02.2010., nosakot darba laiku no pirmdienas līdz sestdienai – 

8.00-20.00, svētdienās – 9.00-18.00. 

2. Pagarināt SIA „EBRO”, reģ. Nr. 41201000480, atļauju grāmatvedības pakalpojumu 

sniegšanai no 2010.gada 1.februāra, nosakot darba laiku no pirmdienas līdz 

piektdienai – 9.00-17.00. 

3. Noteikt, ka atļauja derīga no 01.02.2010. līdz 31.01.2011. 

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

41201000480, valdes loceklim Sandrai Akmeņlaukai, Skolas iela 7, Ugāles pagasts, 

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

adresēts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu 

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

dienas. 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus SIA „EBRO”, reģ. Nr. 

41201000480, valdes loceklim Sandrai Akmeņlaukai, Skolas iela 7, Ugāles pagasts, 

Ventspils novads un Ugāles pagasta pārvaldei. 
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11. § 
PAR IK „PIE MILDAS” IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

 A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada dome 13.01.2010. (reģ.Nr.1.10.-32) ir saņēmusi IK „Pie Mildas”, reģ.Nr. 

41202006866, juridiskā adrese: „Silmači”, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613, 

vadītājas Mildas Ekšteines iesniegumu ar lūgumu pagarināt tirdzniecības atļauju veikalā 

„Rūķītis”, Puzes pagastā, Ventspils novadā, tirdzniecībai ar pārtikas precēm, rūpniecības un 

saimniecības precēm, tabakas izstrādājumiem, kancelejas precēm, bezalkoholiskajiem un 

alkoholiskajiem dzērieniem, ar darba laiku darbdienās no plkst. 8:30-17:00, sestdienās no 

plkst. 8:30-15:00.  

Iesniegumam klāt pievienoti sekojoši dokumenti: 

6. LR VID izsniegta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības NM Nr.019779 kopija; 

7. IK „Pie Mildas” komersanta reģistrācijas apliecības C 049501 kopija; 

8. VID izsniegta speciālā atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai – MT 

Nr.00000003675 kopija; 

9. VID izsniegta speciālā atļauja tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai – TM 

Nr.00000001197 kopija. 

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

pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība izsniedz atļaujas un licences 

uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos, 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

 

1. Izsniegt IK „Pie Mildas”, reģ.Nr. 41202006866, tirdzniecības atļauju tirdzniecībai 

veikalā „Rūķītis”, Puzes pagastā, Ventspils novadā, ar pārtikas precēm, rūpniecības 

un saimniecības precēm, tabakas izstrādājumiem, kancelejas precēm, 

bezalkoholiskajiem un alkoholiskajiem dzērieniem, nosakot darba laiku darbdienās no 

plkst. 8:30-17:00 un sestdienās no plkst. 8:30-15:00. Atļauja izsniegta no 2010.gada 

1.februāra līdz 2011.gada 31.janvārim. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots IK „Pie Mildas”, 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 Puzes pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un izsniegt IK „Pie Mildas” 

tirdzniecības atļauju veikalā „Rūķītis”, Puzes pagastā, Ventspils novadā. 

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

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu IK „Pie Mildas”, 

juridiskā adrese: „Silmači”, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613, vadītājai 

Mildai Ekšteinai ierakstītā sūtījumā. Vienu sēdes protokola izrakstu nosūtīt Puzes 

pagasta pārvaldei. 
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12. § 
PAR RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMAS IZSOLES KONKURSA NOLIKUMU UZ 

NĒĢU ZVEJAS RĪKU LIMITIEM UN IZSOLES KOMISIJAS APSTIPRINĀŠANU ZLĒKU 

PAGASTĀ 

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

 

 A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

R.Krūmiņš norāda, ka nosaukums papildināms ar vārdiem „Zlēku pagastā”. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

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

likuma 11.pantu;  11.08.09. MK noteikumiem Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"; 08.09.09. MK 

noteikumiem Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 

zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

1. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu uz nēģu 

zvejas rīku limitiem (pielikumā uz 3 lapām). 

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

komisijas locekļiem apstiprināt:              Daigu Cekuli; 

                 Ivetu Kaģi;     

                          Airisu Lindenblati 

3. Apstiprināt par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisijas priekšsēdētāju 

Daigu Cekuli. 

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

5. Kancelejai sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

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

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

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Zlēku pagasta pārvaldei. 

 

 

13.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA 

NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

[1.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ventspils novada pašvaldībā 15.01.2010. tika iesniegts (reģ.Nr.175) Jūrkalnes pagasta 

pārvaldes 14.01.2010. atzinums Nr.1-7/5 „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa 

pamatparāda, nokavējuma naudas piedziņu no SIA „IKAJ”, bezstrīdus kārtībā Ventspils 

novada pašvaldības budžetā”. 

Atzinumam klāt pievienota uz 01.01.2010. zemes un nekustamā īpašuma nodokļa 

parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka SIA „IKAJ” 

(reģistrācijas Nr.41203020674, juridiskā adrese: „Ēnaviņas”, Labraga ciems, Jūrkalnes 

pagasts, Ventspils novads, LV-3626), par nekustamo īpašumu „Ēnaviņas” (kadastra 

numurs***), Labraga ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu no 

2008.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds, kas sastāda Ls 474,67 (četri simti septiņdesmit četri lati 67 santīmi), kas 

sastāv no pamatparāda  Ls 403,66 un  nokavējuma naudas Ls 71,07.  

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

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

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

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

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

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

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

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

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

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

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

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

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „IKAJ”, reģistrācijas Nr.41203020674, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Ēnaviņas” (kadastra numurs ***), 

Labraga ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā, kas sastāda Ls 474,67 (četri 

simti septiņdesmit četri lati 67 santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 403,66 un  

nokavējuma naudas Ls 71,07, piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un 

tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz astoņām lapām. 

 

[2.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 15.01.2010. tika iesniegts (reģ.Nr.177,178) Jūrkalnes pagasta 

pārvaldes 14.01.2010. atzinums Nr.1-7/2, Nr.1-7/3 „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa 

pamatparāda, nokavējuma naudas piedziņu no Ineses Jances, bezstrīdus kārtībā Ventspils 

novada pašvaldības budžetā”. 
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Atzinumam klāt pievienotas uz 01.01.2010. zemes un nekustamā īpašuma nodokļa 

parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 2 lapām. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Inese Jance (personas 

kods***, deklarētā adrese:***, faktiskā adrese:***):  

1) par nekustamo īpašumu „Nikke” (kadastra numurs ***), ***, par laika periodu no 

2009.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par zemi, kas sastāda Ls 62,69 (sešdesmit divi lati 69 

santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 57,71 un  nokavējuma naudas Ls 4,98; 

2) par nekustamo īpašumu „Pūļi” (kadastra numurs***), ***, par laika periodu no 

2009.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par zemi, kas sastāda Ls 58,53 (piecdesmit astoņi lati 53 

santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 53,88 un  nokavējuma naudas Ls 4,65. 

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

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

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

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

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

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

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

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

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

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

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

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

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

  

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Inese Jances (personas kods***): 

1.1. par nekustamo īpašumu „Nikke” (kadastra numurs***), ***, par laika periodu no 

2009.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par zemi, kas sastāda Ls 62,69 (sešdesmit divi lati 69 

santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 57,71 un  nokavējuma naudas Ls 4,98, 

piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu; 

1.2. par nekustamo īpašumu „Pūļi” (kadastra numurs ***), ***, par laika periodu no 

2009.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par zemi, kas sastāda Ls 58,53 (piecdesmit astoņi lati 53 

santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 53,88 un  nokavējuma naudas Ls 4,65, 

piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu. 

    2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz astoņām lapām. 

 

 [3.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  
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Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 15.01.2010. tika iesniegts (reģ.Nr.172) Jūrkalnes pagasta 

pārvaldes 14.01.2010. atzinums Nr.1-7/8 „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa 

pamatparāda, nokavējuma naudas piedziņu no Skaidrītes Krūmiņas, bezstrīdus kārtībā 

Ventspils novada pašvaldības budžetā”. 

Atzinumam klāt pievienota uz 01.01.2010. zemes un nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku 

saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Skaidrīte Krūmiņa 

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

numurs***), ***, par laika periodu no 1998.gada 2.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir 

nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi, kas sastāda Ls 179,66 (viens 

simts septiņdesmit deviņi lati 66 santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 87,78, pamatparāda 

palielinājuma Ls 18,43  un  nokavējuma naudas Ls 73,78.  

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

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

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

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

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

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

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

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

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

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

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

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

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Skaidrītes Krūmiņas, personas kods***, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Šķitlaki” (kadastra numurs ***), 

***, kas sastāda Ls 179,66 (viens simts septiņdesmit deviņi lati 66 santīmi), kas sastāv 

no pamatparāda Ls 87,78, pamatparāda palielinājuma Ls 18,43  un  nokavējuma 

naudas Ls 73,78, piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz astoņām lapām. 

 

[4.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 15.01.2010. tika iesniegts (reģ.Nr.174) Jūrkalnes pagasta 

pārvaldes 14.01.2010. atzinums Nr.1-7/6 „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa 

pamatparāda, nokavējuma naudas piedziņu no IK „Pilsberģi”, bezstrīdus kārtībā Ventspils 

novada pašvaldības budžetā”. 
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Atzinumam klāt pievienota uz 01.01.2010. zemes un nekustamā īpašuma nodokļa 

parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka IK „Pilsberģi” 

(reģistrācijas Nr.41202006141, juridiskā adrese: „Pilsberģi”, Jūrkalnes ciems, Jūrkalnes 

pagasts, Ventspils novads, LV-3626), par nekustamo īpašumu „Pilsberģi” (kadastra 

numurs***), ***, par laika periodu no 2006.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir 

nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 624,36 (seši simti divdesmit 

četri lati 36 santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 427,44, pamatparāda palielinājuma Ls 

2,16 un  nokavējuma naudas Ls 194,76.  

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

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

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

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

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

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

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

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

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

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

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

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

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no IK „Pilsberģi”, reģistrācijas Nr.41202006141, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Pilsberģi” (kadastra numurs ***), 

***, kas sastāda Ls 624,36 (seši simti divdesmit četri lati 36 santīmi), kas sastāv no 

pamatparāda  Ls 427,44, pamatparāda palielinājuma Ls 2,16 un  nokavējuma naudas 

Ls 194,76, piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz astoņām lapām. 

 

 [5.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 15.01.2010. tika iesniegts (reģ.Nr.176) Jūrkalnes pagasta 

pārvaldes 14.01.2010. atzinums Nr.1-7/4 „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa 

pamatparāda, nokavējuma naudas piedziņu no Ilzes Zandbergas, bezstrīdus kārtībā Ventspils 

novada pašvaldības budžetā”. 

Atzinumam klāt pievienota uz 01.01.2010. zemes un nekustamā īpašuma nodokļa 

parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Ilze Zandberga 

(personas kods***, deklarētā adrese:***, faktiskā adrese:***), par nekustamo īpašumu 

„Ēnaviņas” (kadastra numurs***), ***, par laika periodu no 2008.gada 1.perioda līdz 
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2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi, kas 

sastāda Ls 127,56 (viens simts divdesmit septiņi lati 56 santīmi), kas sastāv no pamatparāda  

Ls 109,35 un  nokavējuma naudas Ls 18,21.  

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

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

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

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

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

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

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

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

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

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

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

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

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Ilzes Zandbergas, personas kods***, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Ēnaviņas” (kadastra numurs***), ***, kas 

sastāda Ls 127,56 (viens simts divdesmit septiņi lati 56 santīmi), kas sastāv no 

pamatparāda  Ls 109,35 un  nokavējuma naudas Ls 18,21, piedziņu vēršot uz 

parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz astoņām lapām. 

 

 [6.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 15.01.2010. tika iesniegts (reģ.Nr.173) Jūrkalnes pagasta 

pārvaldes 14.01.2010. atzinums Nr.1-7/7 „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa 

pamatparāda, nokavējuma naudas piedziņu no Raitas Zīlītes, bezstrīdus kārtībā Ventspils 

novada pašvaldības budžetā”. 

Atzinumam klāt pievienota uz 01.01.2010. zemes un nekustamā īpašuma nodokļa 

parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Raita Zīlīte (personas 

kods***, deklarētā adrese:***), par nekustamo īpašumu „Vecpiles” (kadastra numurs***), 

***, par laika periodu no 2008.gada 3.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi, kas sastāda Ls 51,63 (piecdesmit viens lats 63 

santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 46,30 un  nokavējuma naudas Ls 5,33.  

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

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

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

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

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 
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likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

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

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

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

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

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

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

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

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Raitas Zīlītes, personas kods***, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Vecpiles” (kadastra numurs***), , kas 

sastāda Ls 51,63 (piecdesmit viens lats 63 santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 

46,30 un  nokavējuma naudas Ls 5,33, piedziņu vēršot uz parādnieku finanšu 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz astoņām lapām. 

 

14.§ 
PAR PUZES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ 

VIDI NOVĒRTĒJUMA IETVAROS IZSTRĀDĀTĀ VIDES PĀRSKATA NODOŠANU 

SABIEDRISKAI APSPRIEŠANAI  

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

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu.  

G.Roderte ierosina norādīt sabiedriskās apspriešanas termiņus „no 29.01.2010. līdz 

12.03.2010.”. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

      Izskatot Puzes pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas projektu un SIA „VSKB 

Vide” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskatu.  

       Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pantu, 15. panta 2. punktu 

un 17. panta 7. punktu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra  noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktu un Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.1.; 12.§), atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

dome n o l e m j: 

 

1. Apstprināt Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojuma pilnveidoto 

redakciju. 

 

2. Apstiprināt Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojuma 2010. – 

2022.gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu. 
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3. Nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Puzes pagasta 

teritorijas plānojuma 2010. – 2022.gadam gala redakciju un Startēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu. 

 

4. Puzes pagasta pārvaldei organizēt Puzes pagasta teritorijas plānojuma 2010. – 

2022.gadam un Startēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 

sabiedrisko apspriešanu no 29.01.2010 līdz  12.03.2010. (6 nedēļas). 

 

5. Uzdot Puzes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes vadītājai G. Rodertei 

nodrošināt šā lēmuma 3.un 4. punkta izpildi. 

 

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

dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā 

lēmuma izrakstu Puzes pagasta pārvaldei. 

 

15.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA POPES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

GROZĪJUMU GALA REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

     Ventspils novada domē saņemta Ventspils novada Popes pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumu gala redakcija. 

      Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 47.punktu un Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.1; 4.§), atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Ventspils novada Popes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala 

redakciju. 

 

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

grozījumi“. 

 

3. Popes pagasta pārvaldei lēmumu publicēt vietējā laikrakstā „Ventas Balss“, laikrakstā 

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

 

4. Izstrādes vadītājam (M.Libkovskis) divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanos 

spēkā, saskaņā ar Ministru Kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 48.punktu, nosūtīt zināšanai LR Reģionālās 

http://www.ventspilsnd.lv/
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attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Valsts zemes dienestam, Reģionālai vides pārvaldei 

un Kurzemes plānošanas reģionam. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus Ventspils novada Popes pagasta 

pārvaldei. 

 

 

16.§ 
PAR ĪPAŠUMA „MAZRUNČI”, VĀRVES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, 

DETĀLPLĀNOJUMA GALA REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Ventspils novada dome ir saņēmusi plānotājas Tatjanas Laizānes (reģistrācijas apliecība 

BL Nr.0001354) izstrādāto detālplānojuma „Mazrunči”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, 

kadastra numurs 9884 004 0053, detālplānojuma gala redakciju. 

     Pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un  Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.1.; 6.§), atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada Vārves pagasta īpašuma „Mazrunči“, kadastra numurs  

9884 004 0053, detālplānojuma gala redakciju. 

 

2. Izdot Ventspils novada saistošos noteikumus Nr.3 “Detālais plānojums īpašumam 

„Mazrunči“, Vārves pagastā, Ventspils novadā,  kadastra numurs 9884 004 0053“. 

 

3. Izstrādes vadītājam (A.Brālīte) divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanos 

spēkā, saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“  79.punktu iesniegt 

detālplānojumu Valsts Zemes dienestā. 

 

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

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Vārves pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam Ilgonim Kaķītim, 

„Mazrunči“, Vārves pagastā, Ventspils novadā un detālplānojuma izstrādātājai 

T.Laizānei. 

 

 

17.§ 
PAR ĪPAŠUMA „ĪRISI”, TĀRGALES PAGASTĀ, DETĀLPLĀNOJUMA GALA 

REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzis) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

     Ventspils novada dome ir saņēmusi plānotājas Tatjanas Laizānes (reģistrācijas apliecība 

BL Nr.0001354) izstrādāto detālplānojuma „Īrisi”, Tārgales pagastā,Ventspils novadā, 

kadastra numurs 9866 014 0043, detālplānojuma gala redakciju. 

     Pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.1.; 2.§), atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada Tārgales pagasta īpašuma „Īrisi“, kadastra numurs  9866 

014 0043, detālplānojuma gala redakciju. 

 

2. Izdot Ventspils novada saistošos noteikumus Nr.4 “Detālais plānojums īpašumam 

„Īrisi“, Tārgales pagastā, Ventspils novadā,  kadastra numurs 9866 014 0043“. 

 

3. Izstrādes vadītājam (M.Laksbergs) divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanos 

spēkā, saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“  79.punktu iesniegt 

detālplānojumu Valsts Zemes dienestā. 

 

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

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Tārgales pagasta pārvaldei un detālplānojuma izstrādātājai T.Laizānei. 

 

 

18. § 
PAR ĪPAŠUMU „PLATENES PĻAVAS/KAMĀRCĪTE”,  TĀRGALES PAGASTĀ, 

DETĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU  

      (ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

   Ventspils novada dome ir saņēmusi plānotājas Tatjanas Laizānes (reģistrācijas apliecība BL 

Nr.0001354) izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju īpašumiem „Platenes 

pļavas/Kamārcīte“, kadastra numuri  9866 015 0059; 9866 015 0143; 9866 015 0139,  

Ventspils novada Tārgales pagastā.    

     Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 ”Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”  71.punktu un Ventspils novada domes 
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Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.1.; 1.§), atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

dome n o l e m j: 

 

1. Īpašumu „Platenes pļavas/Kamārcīte“, Tārgales pagastā,Ventspils novadā, kadastra 

numuri 9866 015 0059; 9866 015 0143; 9866 015 0139, detālplānojuma pirmo 

redakciju nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam Mārcim Laksbergam, četru nedēļu laikā pēc šī 

lēmuma pieņemšanas, organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba 

uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 

 

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

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam SIA „Gilovigi”, 

Airu iela 77, Rīga, LV- 1015 un detālplānojuma izstrādātājai T.Laizānei. 
 

19. § 
PAR SIA „TCK” IEROSINĀTĀ DETĀLPLĀNOJUMA ĪPAŠUMIEM TĀRGALES 

PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, IZSTRĀDES UZSĀKŠANU UN VENTSPILS NOVADA 

DOMES 2009.GADA 17.DECEMBRA SĒDES LĒMUMA (PROTOKOLS NR.12.; 65.§) 

PAPILDINĀŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

 M.Dadzis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

         

    2009.gada 6.decembrī novada domē saņemts SIA”TCK”, reģ.Nr.40003766284, iesniegums 

par detālplānojuma izstrādi īpašumiem: Vanagi”  kadastra Nr.9866 017 0016; „Birztalas”, 

kadastra Nr.9866 017 0026; „Vējbirzes”, kadastra Nr.9866 017 0028; „Zāļukājas”, kadastra 

Nr.9866 017 0029; „Betontilts”, kadastra Nr.9866 017 0030, zemes vienībām ar kadastra 

Nr.9866 017 0024; 9866 017 0025; 9866 017 0031; 9866 017 0100; „Osīši”, kadastra 

Nr.9866 019 0029, zemes vienībām ar kadastra Nr.9866 019 0029; 9866 021 0022; 9866 021 

0023; „Mazkalēji”, kadastra Nr.9866 021 0006; „Lāčplēši”, kadastra Nr.9866 021 0010; 

„Vecrobežnieki”, kadastra Nr.9866 021 0016; „Lejupītes”, kadastra Nr.9866 021 0046, 

zemes vienībai ar kadastra Nr. 9866 021 0017; „Lejupes”, kadastra Nr. 9866 021 0018; 

„Drenas”, kadastra Nr.9866 021 0019; „Vīnlejas”, kadastra Nr.9866 021 0020; „Kamārce”, 

kadastra Nr.9866 021 0021; „Pureņi”, kadastra Nr.9866 021 0027; „Krasti”, kadastra Nr.9866 

022 0014, zemes vienībai ar kadastra Nr.9866 027 0044; „Zintas”,  kadastra Nr.9866 022 

0024; „Almači”,  kadastra Nr.9866 022 0035, zemes vienībai ar kadastra Nr.9866 022 0037; 

„Vanadziņi”,  kadastra Nr.9866 022 0051; „Mazzaķi”, kadastra Nr.9866 022 0052; 

„Aerodroms”, kadastra Nr.9866 026 0079, zemes vienībām ar kadastra Nr.9866 026 0079, 

9866 026 0087; „Alkas” , kadastra Nr.9866 027 0027; „Silarāji”, kadastra Nr.9866 027 0043; 

„Pērses” , kadastra Nr.9866 027 0047, vēja ģeneratoru parka būvniecībai Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā. 
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        2009.gada 27.maijā Tārgales pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.6.; 

6.§ 16.punkts) ”Par piekrišanas izsniegšanu detālplānojuma izstrādes uzsākšanai”, kurā  

nolemts uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabaliem:”Vanagi”, kadastra Nr.9866 017 

0016;  „Birztalas”, kadastra Nr.9866 017 0026; „Ošiņi”, kadastra Nr.9866 019 0029;  

„Lāčplēši”, kadastra Nr.9866 021 0010; „Lejupes”, kadastra Nr.9866 021 0018; „Drenas”, 

kadastra Nr.9866 021 0019; „Vīnlejas”, kadastra Nr.9866 021 0020; „Kamārce”, kadastra 

Nr.9866 021 0021; ”Betontilts”, kadastra Nr.9866 017 0030; ”Ivari”, kadastra Nr.9866 015 

0155; ”Virzas”, kadastra Nr.9866 015 0129; „Aerodroms”, kadastra Nr.9866 026 0079, viena 

mēneša laikā no dienas, kad SIA ”TCK” ir iesniegusi padomei visus trūkstošos dokumentus, 

un uzdots pagasta padomes izpilddirektoram Mārcim Laksbergam organizēt darba uzdevuma 

izstrādi. 
       2009.gada 21.jūlija SIA ”TCK” vēstulē Nr.1-10/23 ”Iesniegums par detālplānojuma 
izstrādi” iesniegti nepieciešamie iztrūkstošie dokumenti un lūgums apstiprināt par 
detālplānojuma izstrādātāju SIA ”Metrum”, reģ.Nr.40003388748, juridiskā adrese Raiņa 
bulvāris 11, Rīga. 

    Iepriekš jautājuma izskatīšana tika atlikta, jo netika iesniegti visi īpašumtiesību 

apliecinoši dokumenti, tāpēc Ventspils novada dome 26.08.2009. sagatavojusi vēstuli SIA 

„TCK” Nr.1.12./148 „Par ierosinātā detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādi” ar 

informāciju par neprecizitāšu un neatbilstību novēršanu atbilstoši Tārgales pagasta pārvaldes 

atzinumam. 2009.gada 12.novembrī SIA „TCK” iesniedzis precizēto dokumentu kopijas.  

     2009.gada 16.novembrī Ventspils novada domē saņemta SIA ”TCK” vēstule Nr.1-

10/33 (reģ.Nr.1836) ar lūgumu papildināt detālplānojuma teritoriju ar zemesgabaliem: 

”Zāļukājas”, kadastra Nr.98660170029; ”Zintas”, kadastra Nr.98660220024; ”Alkas”, 

kadastra Nr.9866027027 un izslēgt no detālplānojuma zemes gabalus: ”Virzas”, kadastra 

Nr.98660150129 un ”Ivari”, kadastra Nr.98660150155, kā arī iesniegti precizētie iztrūkstošie 

dokumenti. 

     2009.gada 9.decembrī  Ventspils novada domē saņemts SIA ”TCK” iesniegums Nr.1-

10/37 ”Par detālplānojuma ”Tārgales zemes” izstrādi” ar precizētu nekustamo īpašumu 

sarakstu un lūgumu apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu.  

    Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra sēdē (protokols Nr.12.; 65.§) 

apstiprināts detālplānojuma izstrādes darba uzdevums un nolemts noslēgt līgumu par 

detālplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību ar SIA ”Metrum”. 

     M.Dadzis informē, ka 11.01.2010. saņemta SIA ”TCK” e-pasta vēstule ar lūgumu 

redakcionāli koriģēt Ventspils novada domes 17.12.2009. lēmumu (protokols Nr.12.; 65.§) 

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

darba uzdevuma apstiprināšanu”, iekļaujot tajā punktus par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. 

     Pamatojoties uz to, ka Tārgales pagasta padome 27.05.2009. ir apstiprinājusi 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  zemes gabaliem: ”Vanagi”,  „Birztalas”, „Ošiņi”, 

„Lāčplēši”, „Lejupes”, „Drenas”, „Vīnlejas”, „Kamārce”, ”Betontilts”, ”Ivari”, ”Virzas”, 

„Aerodroms” (12 īpašumi) un līdz 06.12.2009. ir veiktas izmaiņas izstrādājamā 

detālplānojuma teritorijas nekustamo īpašumu sarakstā (24 īpašumi), un Ministru kabineta 

2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 ”Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 61.un 67.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

dome n o l e m j: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabaliem „Vanagi”, kadastra Nr.9866 017 0016;  

„Birztalas”, kadastra Nr.9866 017 0026; „Vējbirzes”, kadastra Nr.9866 017 0028; 

„Zāļukājas”, kadastra Nr.9866 017 0029; „Betontilts”, kadastra Nr.9866 017 0024; 



 

 

26 

9866 017 0025; 9866 017 0031; 9866 017 0100; „Osīši”, kadastra Nr.9866 019 0029; 

9866 021 0022; 9866 021 0023; „Mazkalēji”, kadastra Nr.9866 021 0006; „Lāčplēši”, 

kadastra Nr.9866 021 0010; „Vecrobežnieki”, kadastra Nr.9866 021 0016; „Lejupītes”, 

kadastra Nr.9866 021 0017; „Lejupes”, kadastra Nr.9866 021 0018; „Drenas”, kadastra 

Nr.9866 021 0019; „Vīnlejas”, kadastra Nr.9866 021 0020; „Kamārce”, kadastra 

Nr.9866 021 0021; „Pureņi”, kadastra Nr.9866 021 0027; „Krasti”, kadastra Nr.9866 

027 0044; „Zintas”, kadastra Nr.9866 022 0024; „Almači”, kadastra Nr.9866 022 0037; 

„Vanadziņi”, kadastra Nr.9866 022 0051; „Mazzaķi”, kadastra Nr.9866 022 0052; 

„Aerodroms”, kadastra Nr.9866 026 0079; kadastra Nr.9866 026 0087; „Alkas”, 

kadastra Nr.9866 027 0027; „Silarāji”, kadastra Nr.9866 027 0043 un „Pērses”, 

kadastra Nr.9866 027 0047, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Tārgales pagasta pārvaldes  vadītāju 

Mārci Laksbergu. 

3. Apstiprināt detālplānojuma  izstrādes darba uzdevumu īpašumiem „Vanagi”, 

„Birztalas”, „Vējbirzes”, „Zāļukājas”, „Betontilts”, „Osīši”, „Mazkalēji”, „Lāčplēši”, 

„Vecrobežnieki”, „Lejupītes”, „Lejupes”, „Drenas”, „Vīnlejas”, „Kamārce”, „Pureņi”, 

„Krasti”, „Zintas”, „Almači”, „Vanadziņi”, „Mazzaķi”, „Aerodroms”, „Alkas”, 

„Silarāji” un „Pērses”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

4. Pilnvarot Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci Laksbergu noslēgt līgumu par 

detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību (lēmuma pielikums nr.2) ar SIA 

„Metrum“, reģ.Nr. 40003388748, un atļaut SIA ”Metrum” pašvaldības vārdā pieprasīt  

no darba uzdevumā minētajām institūcijām detālplānojuma izstrādes nosacījumus. 

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

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam SIA „TCK”, Jelgavas iela 36, 

Rīga, LV- 1004 un detālplānojuma izstrādātājam SIA „Metrum” , Raiņa bulvāris 11, 

Rīga. 

 

20. § 
PAR ĪPAŠUMU „GRANĪTI”/”SMILŠARĀJI”,  UŽAVAS PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, 

DETĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU  

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

        

     Ventspils novada dome ir saņēmusi un izskatījusi plānotājas Tatjanas Laizānes 

(reģistrācijas apliecība BL Nr. 0001354) izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju 

īpašumiem „Granīti”, kadastra numurs 9878 006 0122 un „Smilšarāji”, kadastra numurs 9878 

006 0150, Ventspils novada Užavas pagastā.  

     Pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 ”Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”  71.punktu,  detālplānojuma izstrādes vadītājas  

Laimas Erlihas-Štrankas 2010.gada 11.janvāra ziņojumu par detālplānojuma atbilstību 

Užavas pagasta teritorijas plānojumam un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.; 5.§), atklāti 
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balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

1. Īpašumu „Granīti“, kadastra numurs  9878 006 0122;  Smilšarāji“, kadastra numurs 

9878 006 0150,  Užavas pagastā, Ventspils novadā,  detālplānojuma pirmo redakciju 

nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājai (L.Erliha-Štranka) četru nedēļu laikā pēc šī 

lēmuma pieņemšanas, organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba 

uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 

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

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Užavas pagasta pārvaldei un detālplānojuma izstrādātājai T.Laizānei. 

 

21. § 
PAR ĪPAŠUMA „DZEGUZES”, TĀRGALES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, 

DETĀLPLĀNOJUMA GALA REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

        

     Ventspils novada domē 08.01.2010. (reģistrācijas Nr.60),  ir saņemta detālplānojuma 

„Dzeguzes”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 9866 003 0183, 

detālplānojuma gala redakcija. 

     Pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un  Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdes 14.01.2010. lēmumu (protokols Nr.1.; 

13..§), atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, 

M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Ventspils novada Tārgales pagasta īpašuma „Dzeguzes“, kadastra numurs  

9866 003 0183, detālplānojuma gala redakciju. 

 

2. Izdot Ventspils novada saistošos noteikumus Nr.5 “Detālais plānojums īpašumam 

„Dzeguzes“, Tārgales pagastā, Ventspils novadā,  kadastra numurs 9866 003 0183“. 

 

3. Izstrādes vadītājam (M.Laksbergs) divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanos 

spēkā, saskaņā ar 2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“  79.punktu iesniegt 

detālplānojumu Valsts Zemes dienestā. 

 

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

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 
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izrakstu Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam - A.Zīlišķes 

pilnvarotai personai Ģirtam Zīlišķim, Upesgrīvas iela 60, Mārupes novads, LV-2167 

un detālplānojuma izstrādātājam SIA „Halmers“, Elijas iela 19, Rīga, LV-1050. 

 

22. § 
PAR USMAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzis, debatēs: N.Sileviča,R.Krūmiņš, G.Bože) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

 M.Dadzis informē par lēmuma projektu.  

 

N.Sileviča ierosina papildināt lēmumu ar norādi, ka izstrādātākjam jāsniedz atskaites par 

paveikto. 

G.Bože norāda, ka jābūt iestrādātam mehānismam, lai tiktu pildīts laika grafiks. 

A.Mucenieks ierosina papildināt lēmuma projekta 2.punktu sekojošā redakcijā „Par grafikā 

noteikto pasākumu izpildi sniegt ikmēneša atskaiti novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas sēdē. Grafika neizpildes gadījumā, Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komiteja iesniedz novada domes sēdē priekšlikumus par izstrādes vadītājam piemērojamo 

atbildību”.  

 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
 

      Usmas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcija izskatīta Ventspils novada domes 

Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 17.septembra sēdē, apstiprināta 

Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra sēdē (protokols Nr.8.; 38.§)  un nodota 

sabiedriskai apsriešanai un atzinumu saņemšanai. Usmas pagastā notikusi sabiedriskās 

apsriešanas sanāksme par izstrādāto pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju, sanaksmē 

piedalījušies divi pagasta iedzīvotāji, saņemti iestāžu atzinumi ar iebildumiem par 

neprecizitātēm, kā arī Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļas atzinums (saņemts 

14.12.2009., reģ.Nr.2259), kurš ir negatīvs. Teritorijas plānojumam veicams arī ietekmes uz 

vidi stratēģiskais novērtējums, kurš pašreiz vēl nav uzsākts. 

     Pamatojoties uz Ministru kabineta Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra  noteikumu Nr. 

1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.2. punktu, Ministru kabineta 

2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums” 2.2. un 5.punktu un Ventspils novada domes Teritoriju un ekonomikas attīstības 

komitejas 2010.gada 14.janvāra  sēdes lēmumu (sēdes prot. Nr.1.; 10.§), atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, M.Libkovskis), PRET - nav, ATTURAS – 3 balsis (G.Roderte, 

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

 

1. Izstrādāto Usmas pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju nodot pilnveidošanai 

atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedrsikās apspriešanas rezultātiem un 

sagatavot Usmas pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 

 

2. Uzdot Usmas pagasta teritorijas plānojuma izstrādātājam (Ģ.Šķesters) paralēli Usmas 

pagasta teritorijas plānojuma pilnveidošanai, nodrošināt ietekmes uz vidi  stratēģiskā 

novērtējuma vides pārskata projekta izstrādi, saskaņā ar teritorijas plānojuma 

izstrādes laika grafiku (pielikums Nr.1). Par grafikā noteikto pasākumu izpildi sniegt 

ikmēneša atskaiti novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē. 
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Grafika neizpildes gadījumā, Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja iesniedz 

novada domes sēdē priekšlikumus par izstrādes vadītājam piemērojamo atbildību. 

 

3. Pilnveidoto Usmas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt atkārtoti 

Ventspils novada domē kopā ar ietekmes uz vidi  stratēģiskā novērtējuma vides 

pārskata projektu. 

 

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

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Usmas pagasta pārvaldei. 

 

23. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM 

„SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA KOKU CIRŠANAI ĀRPUS MEŽA ZEMES VENTSPILS 

NOVADA TERITORIJĀ„  

(ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par saistošo noteikumu projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu.        

 

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 2006.gada 

29.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 

12.punktu, kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas  (10.12.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, 

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo Noteikumu projektu „Saskaņošanas kārtība koku 

ciršanai ārpus meža zemes Ventspils novada teritorijā” (Pielikumā uz trijām lapām). 

2. Sagatavot minētos saistošos Noteikumus parakstīšanai. 

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

kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Ventspils novada teritorijā” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

24.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 24.SEPTEMBRA  

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.24 „PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM 

ĪPAŠUMAM „BODIŅI“ APSTIPRINĀŠANU“ ATCELŠANU  

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu.  
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Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
 

      Ventspils novada domē saņemts Regīnas Valdmanes 2009.gada 03.11.2009 iesniegums 

(reģ.Nr.1621) un Ģirta Valdmaņa 30.11.2009. iesniegums (reģ.Nr.2035) ar lūgumu atcelt 

detālplānojumu Nr.DVA02/07 nekustamam īpašumam „Bodiņi”, kadastra numurs 9884 004 

0018,  kas apstiprināts ar Vārves pagasta padomes 22.02.2007. lēmumu Nr.2. 

Detālplānojumā plānotā zemes gabalu apbūve nav realizēta, zeme atrodas R.Valdmanes un 

Ģ.Valdmaņa īpašumā un zemes gabali tiek izmantoti lauksaimnieciskās produkcijas 

ražošanai. 

     Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

13.punktu Ventspils novada dome ir apstiprinājusi detālplānojumu un izdevusi saistošos 

noteikumus Nr.24 (Ventspils novada domes 24.09.2009. sēdes protokols Nr.8.; 32.§). Tika 

sagatavota vēstule Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai par skaidrojuma 

sniegšanu detālplānojuma īpašumam „Bodiņi” atcelšanai. Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijas vēstule Nr.7.1-16e/17204/9 „Par skaidrojumu saistībā ar detālplānojumu” 

saņemta 2010.gada 4.janvārī (reģ.Nr.16), kurā, kā viens no risinājumiem ieteikts pieņemt 

saistošos noteikumus par detālplānojuma atcelšanu un zemes ierīcības projekta izstrādāšanu 

zemes konsolidācijai atbilstoši tās faktiskajai izmantošanai – lauksaimniecībai. 

       Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

R.Valdmanes un Ģ.Valdmaņa iesniegumiem un Ventspils novada domes Teritoriju un 

ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdēs lēmumu (protokols Nr.1.; 7.§), 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

  

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam 

„Bodiņi“ atcelšanu“. 

 

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

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Vārves pagasta pārvaldei un Ģ.Valdmanim, „Bites“, Vārves pagastā, 

Ventspils novadā. 

 

Sēdes vadītājs plkst.11.30 pasludina pārtraukumu uz 10 minūtēm. 

 

Sēde atsākas plkst. 11.50. 

 

 

25. § 
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU SIA „DCM-MONTĀŽA“ RAŽOŠANAS ĒKAI  

UGĀLES PAGASTA „LIEPĀS“  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
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Ugāles pagasta pārvalde 16.11.2009. un Ventspils novada pašvaldība 17.11.2009 

(reģ.Nr.1857) un 30.11.2009. (reģ.Nr.2047) ir saņēmusi iesniegumu no AS „DCM-Montāža”, 

VRN 40003324696, reģistrācijas adrese: Kustes dambis 8/10, Ventspils, LV-3602, 

pilnvarotās pārstāves Gaļinas Gerasimenko ar lūgumu piešķirt adresi AS „DCM-Montāža” 

tiesiskā valdījumā esošai ražošanas ēkai, kura atrodas Ugāles pagastā uz zemes vienības 

„Liepas”, kadastra numurs 9870 001 0066. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: AS 

„DCM-Montāža” komersanta reģistrācijas apliecība, komercpilnvara G.Gerasimenko, 

zemesgrāmatu apliecība par zemes vienību, ražošanas ēkas izvietojuma shēma zemesgabalā, 

Ugāles pagasta pārvaldes atzinums. 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka Ugāles pagasta nekustamā īpašuma „Liepas” zemes vienības ar kadastra numuru  

9870 001 0066, kopplatība 7,53 ha, īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā uz Ugāles 

pagasta pašvaldības vārda. Saskaņā ar 2004.gada 20.septembra lēmumu Ugāles pagasta 

padome ir iznomājusi šo zemes vienību SIA „DCM Montāža”. Uz zemes vienības atrodas 

SIA „DCM Montāža” tiesiskā valdījumā esoša ražošanas ēka, kurai adrese nav piešķirta. Tā 

kā nekustamā īpašuma „Liepas” sastāvā uz zemes vienības ar kadastra numuru 9870 001 

0136 atrodas ēkas (dzīvojamā māja un tai piekrītošas ēkas), ar adresi „Liepas”, tad ražošanas 

ēkai piešķirama jauna adrese. Atbilstoši 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumu 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.2.punktam, katrai nākamajai ēkai, kas tiek 

būvēta uz zemesgabala, un nav funkcionāli saistīta ar pirmo ēku, piešķir jaunu adresi. 

Saskaņā ar Ugāles pagasta Teritorijas plānojumu un apstiprinātajām ciemu robežām 

nekustamais īpašums „Liepas” atrodas Ugāles pagasta Dzirciema robežās.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269 

"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9., 9.2.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.01.2010. lēmumu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

1. Piešķirt nekustamajā īpašumā „Liepas” uz zemes vienības ar kadastra numuru 9870 

001 0066 esošajai ražošanas ēkai adresi: „Liepas 3”, Dzirciems, Ugāles pagasts, 

Ventspils novads un apstiprināt grafisko shēmu šī lēmuma pielikumā.   

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam, Ugāles 

pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils 

birojam. 

 

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

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

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

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

 

 

26. § 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠU APBŪVĒTU ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 
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M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Tārgales pagasta pārvalde 08.12.2009., Ugāles pagasta pārvalde 07.12.2009. un Ventspils 

novada dome 18.12.2009  (reģ.Nr.2379, 2371) ir saņēmusi novada iedzīvotāju-Gunas 

Ozoliņas: personas kods***, adrese:***, un Māra Šēniņa, personas kods***, adrese:***, 

iesniegumus ar lūgumiem iznomāt pašvaldībai piekrītošus zemes gabalus, uz kuriem atrodas 

šīm personām  piederošas (tiesiskā valdījumā esošas) ēkas. Iesniegumiem pievienoti Tārgales 

un Ugāles pagasta pārvalžu atzinumi. 

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4.daļu, 2007.gada 30.oktobra Ministru 

Kabineta  noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2.punktu;  
Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 14.01.2010. lēmumu, ievērojot tālākminēto personu iesniegumus, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar 2 personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām  lapām. 

 

 

27. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU,  

ZEMES VIENĪBAS IESKAITĪŠANU ZEMES REZERVES FONDĀ 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
 

Tārgales pagasta pārvalde 14.12.2009. un Ventspils novada pašvaldība 18.12.2009  

(reģ.Nr.2378) ir saņēmusi Jura Grīnberga, personas kods***, pilnvarotās personas Ojāra 

Grīnberga, adrese:***,  iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes gabala „Vakari”, kadastra 

numurs 9866 003 0190, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienoti dokumenti: Tārgales 

pagasta pārvaldes 17.12.2009. atzinums, Jura Grīnberga 10.12.2009. pilnvara O.Grīnbergam. 

Ventspils novada dome, izskatot iesniegumu un pievienotos dokumentus konstatē: 

zemes gabals „Vakari”, kadastra numurs 9866 003 0190, atrodas Miķeļtornī, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, zemes kopplatība ir aptuveni 4,1 ha, tas ir neapbūvēts un atrodas 

dabas lieguma „Ovīši” dabas lieguma zonā. Kā zemes gabala lietotājs VZD NĪVKIS 

reģistrēts Juris Grīnbergs, personas kods 101152-11641, kura vārdā O.Grīnbergs 14.12.2009. 

iesniegumā izteicis lūgumu izbeigt šī zemes gabala lietošanas tiesības. Likuma „Par zemes 

lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta nosacījumi paredz, ka zemes lietotāja tiesības lietot 

viņam piešķirto zemi izbeidzamas pilnīgi vai daļēji ar vietējās pašvaldības lēmumu. Zemes 



 

 

33 

gabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, tāpēc tas saskaņā ar normatīvo 

aktu nosacījumiem ieskaitāms rezerves zemes fondā. 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, 33.panta pirmās daļas 1.punktu, 33.panta otro daļu; likuma “Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 

25.panta 2.
1.

daļu; 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta  noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” nosacījumiem; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.01.2010. lēmumu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

  

1. Izbeigt ar 01.01.2010. zemes pastāvīgas lietošanas tiesības Jurim Grīnbergam, personas 

kods***, uz zemes gabalu „Vakari”, kadastra numurs 9866 003 0190, Miķeļtornī, 

Tārgales pagastā, Ventspils novadā, ar aptuveno kopplatību 4.1(četri veseli un 1/10) ha, 

zemes gabalu ieskaitot rezerves zemes fondā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām  lapām. 

 

28. § 
PAR PAŠVALDĪBAS ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
 

Ventspils novada pašvaldība 18.12.2009  (reģ.Nr.2379), 21.12.2009  (reģ.Nr.2404) un 

11.01.2010  (reģ.Nr. 98) no pagastu pārvaldēm ir saņēmusi novada iedzīvotāju iesniegumus 

ar lūgumiem iznomāt pašvaldības zemes gabalus personīgo palīgsaimniecību, 

lauksaimniecības vajadzībām. Iesniegumiem pievienoti attiecīgo pagastu un Piltenes pilsētas 

pārvalžu atzinumi. 

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likums” 16.panta 5.daļu, 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts 

vai pašvaldības zemes nomu” nosacījumiem;  Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.01.2010. lēmumu, ievērojot 
tālākminēto personu iesniegumus, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, 

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 
 

1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar 14 (četrpadsmit) personām.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz trijām lapām. 
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29. § 
PAR  LIETOŠANAS MĒRĶA MAIŅU  

NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM „ŽUBĪTES”, VĀRVES PAGASTĀ 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Ventspils novada dome 13.01.2010. ir saņēmusi un reģistrējusi ar Nr.1.10-36 Dzintara 

Kārkliņa, personas kods***, adrese:***, iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas 

mērķi viņam piederošā nekustamā īpašuma „Žubītes” zemes vienībai ar kadastra numuru 

***no apbūves zemes uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Iesniegumam pievienotas 

dokumentu kopijas: zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, Vārves pagasta padomes 

2006.gada 25.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.5, 1.6.§) izraksts, izdruka no VZD kadastra 

kartes.  

Izskatot iesniegumu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

nekustamais īpašums „Žubītes”, kadastra numurs***, ar kopplatību 2.31 ha, tika izveidots 

uz īpašnieka lūguma pamata ar Vārves pagasta padomes 2006.gada 25.maija sēdes lēmumu, 

atdalot to no nekustamā īpašuma „Ķirši”. Atdalītajam zemes gabalam, ņemot vērā īpašnieka 

lūgumu, atbilstoši Vārves pagasta teritorijas plānojumam tika piešķirts zemes lietošanas 

mērķis: individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0601. Zemes gabals ”Žubītes”, 

kadastra Nr.***, atrodas Vārves pagasta Zūru ciema teritorijā, zonējumā plānotā ģimeņu 

māju apbūves teritorija. Zemes robežu plānā uzskaitītie zemes lietošanas veidi ir: 

lauksaimniecībā izmantojamā zemes – 2,31 ha platībā, zem ēkām uz pagalmiem – 0,17 ha 

platībā. Īpašnieks nolūkā samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu lūdz mainīt zemes 

gabala lietošanas mērķi, saskaņā ar zemes faktisko izmantošanu. 

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

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

2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17., 18.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 14.01.2010. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Mainīt Dzintara Kārkliņa, personas kods***, nekustamā īpašuma “Žubītes”, zemes 

vienības kadastra numurs***, ar kopplatību 2.31 ha, valsts kadastra reģistrā reģistrēto 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 
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30. § 
PAR  LIETOŠANAS MĒRĶA MAIŅU  

NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM „ASARI” TĀRGALES PAGASTĀ 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

Ventspils novada dome 08.01.2010. ir saņēmusi un reģistrējusi ar Nr.1.10-17 nekustamā 

īpašuma „Asari”, kadastra Nr.***, īpašnieka Sašas Cerminieka, personas kods ***, 

adrese:***, iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes vienības ar kadastra numurs ***lietošanas 

mērķi no dzīvojamo māju apbūves zemes uz lauksaimniecībā un mežsaimniecībā 

izmantojamo zemi. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: zemes robežu plāns, 

Tārgales pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1,) izraksts, 

izdruka no VZD kadastra kartes.  

Izskatot iesniegumu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

nekustamais īpašums „Asari”, kadastra numurs***, ar kopplatību 3.01 ha, tika izveidots uz 

īpašnieka lūguma pamata ar Tārgales pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes lēmumu, 

atdalot to no nekustamā īpašuma „Mierlauki”. Atdalītajam zemes gabalam, ņemot vērā 

īpašnieka lūgumu, atbilstoši Tārgales pagasta teritorijas plānojumam tika piešķirts zemes 

lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods – 0601. Zemes gabals 

”Asari”, kadastra Nr.***, atrodas Tārgales pagasta Lielirbes ciema teritorijā, zonējumā 

plānotā retinātas ģimeņu māju dzīvojamās un rekreācijas apbūves teritorija. Zemes robežu 

plānā uzskaitītie zemes lietošanas veidi ir: lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1,27 ha, 

meži – 1,56 ha, zem ūdeņiem – 0,18 ha. Īpašnieks nolūkā samazināt nekustamā īpašuma 

nodokļa summu lūdz mainīt zemes gabala lietošanas mērķi, saskaņā ar zemes faktisko 

izmantošanu. 

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

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

2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17., 18.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 14.01.2010. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Mainīt Sašas Cerminieka, personas kods***, nekustamā īpašuma “Asari”, zemes 

vienības kadastra numurs***, ar kopplatību 3.01 ha, valsts kadastra reģistrā reģistrēto 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

31. § 
PAR ZEMES IZPIRKUMA MAKSAS SAMAZINĀŠANU MAREKAM JANSONAM. 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 
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M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Ugāles pagasta pārvalde 23.12.2009. un Ventspils novada dome 12.01.2010. ir saņēmusi 

iesniegumu (reģ. Nr.1.10-31) no Mareka Jansona, personas kods***, adrese:***, ar lūgumu  

samazināt maksu par izpērkamo zemes gabalu „Jansoni”, Ugāles pagasta Cirkalē. 

Iesniegumam pievienoti dokumenti: Ugāles pagasta padomes 2005.gada 2.novembra 

lēmums par zemes piešķiršanu  Marekam Jansonam, izziņa par M.Jansona ģimenes sastāvu, 

SIA „CFZ” 25.11.2009. izziņa, Ugāles pagasta pārvaldes 05.01.2010. atzinums. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: izpērkamā zemes 

vienība „Jansoni”, kadastra numurs***, ar kopplatību 15.22 ha atrodas Ugāles pagasta 

Cirkalē, tās lietošanas mērķis ir: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Zemes lietošanas tiesības piešķirtas Marekam Jansonam ar Ugāles pagasta 

padomes 2005.gada 2.novembra lēmumu (protokols Nr.10 p.5), tātad zeme ir M.Jansona 

lietošanā četrus gadus. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju 

reģistra datiem Mareka Jansona apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni. Mareks Jansons no 

2006.gada 1.augusta strādā lauksaimniecības un mežsaimniecības darbus.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

18.panta trešo daļu; 2008.gada 22.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.787 

„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, Ventspils novada 

domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

(14.01.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

dome n o l e m j: 

 

1.  Samazināt Marekam Jansonam, personas kods***, izpērkamās zemes „Jansoni“, 

kadastra numurs***, samaksas apmēru. 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

32. § 
PAR ZEMES VIENĪBAS 9833 007 0116, PILTENES LAUKU TERITORIJĀ, PLATĪBAS 

PRECIZĒŠANU. 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

  

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Ventspils novada dome 21.01.2009. ir saņēmusi atzinumu (reģ. Nr.2384) no Piltenes pilsētas 

pārvaldes ar ierosinājumu precizēt pašvaldības tiesiskā valdījumā esošās zemes vienības ar 

kadastra numuru  9833 007 0116 platību. Atzinumam pievienota zemes gabala shēma. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: zemes vienība ar kadastra 

nr.9833 007 0116, atrodas Piltenes lauku teritorijā, tā tiek iznomāta Mirdzai Meizānei 
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(nomas pirmtiesības). Zemes vienības platība pirms kadastrālās uzmērīšanas saskaņā ar 

VZD Nekustamā īpašuma kadastra reģistrā esošiem datiem ir 6,5 (seši veseli un viena puse) 

ha. No Valsts zemes dienesta izsniegtajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas materiāliem konstatēts, ka tā ir aptuveni 4,5 (četri veseli un viena puse) ha.  

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļas 

noteikumiem, kuri nosaka: “Ja kadastrālajā uzmērīšanā  noteiktā zemes platība pārsniedz 

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

kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā 

pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības 

precizēšanu.”.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

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

vadoties no VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas materiāliem, 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas (14.01.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, 

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra numuru 9833 007 0116, Piltenes lauku teritorijā, 

precizēto kopplatību 4,5 (četri veseli un viena puse) ha ar grafisko shēmu šī lēmuma 

pielikumā; 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt Piltenes pilsētas pārvaldei un Valsts Zemes dienesta 

Kurzemes reģionālās pārvaldes Ventspils  nodaļai. 

 

3. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. 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. 

 

33. § 
PAR  ZEMES GABALA NOTEIKŠANU STIKLU SPECIĀLĀS INTERNĀTSKOLAS ĒKAS 

UZTURĒŠANAI  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

  

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Ventspils novada dome 14.01.2010. ir saņēmusi ierosinājumu no domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (M.Libkovskis), kurā tiek 

atzīts par nepieciešamu noteikt zemes gabalu Puzes pagastā esošās Stiklu speciālās 

internātskolas ēkas uzturēšanai, kā arī piešķirt skolas ēkai  un zemesgabalam adresi „Stiklu 

speciālā internātpamatskola”. Ierosinājumam pievienoti: zemes gabala ar kadastra numurs 

9860 011 0010 grafiskā izvietojuma izdruka no kadastra kartes, ortofoto izdruka ar skolas 

ēkas izvietojumu.  
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No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Stiklu speciālās 

internātskolas ēka šobrīd atrodas uz pašvaldības valdījumā esoša zemes gabala ar kadastra 

Nr.9860 011 0010, kura kopplatība ir aptuveni 93 ha, un uz kura izvietotas gan Stiklu 

speciālajai internātskolai piekritīgas ēkas, gan citas ēkas, būves, kā arī mežs (aptuveni 58 

ha). No Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

datiem (NĪKVIS) izriet, ka zemes gabals ir Stiklu speciālās internātskolas lietojumā. Nolūkā 

piesaistīt Eiropas struktūrfondu investīcijas  nepieciešama skolas īpašumtiesību reģistrācija 

zemesgrāmatā. Tādēļ nepieciešams veikt zemesgabala robežu grozījumus, nosakot 

zemesgabala daļu, uz kuras atrodas Stiklu speciālās internātskolas ēka. Saskaņā ar likuma 

“Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 26.panta 1.daļas 2.punktu; 2007.gada 20.marta 

MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 60.4.punktu 

zemes gabala robežas tā uzmērīšanai ir jānosaka atbilstoši pašvaldības lēmumiem un to 

grafiskajiem pielikumiem.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu, 19.panta 1.daļas 3.punktu, 20.panta 1.punktu, 24.panta 

1.daļas 2.punktu; likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta 2.daļas 1.punktu; likuma „Apdzīvoto teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 03.novembra MK noteikumu 

Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9., 9.2.punktu; Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.01.2010. 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, 

M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome 

 n o l e m j: 
 

1. Noteikt zemes gabalu Ventspils novada domes valdījumā esošās Stiklu speciālās 

internātskolas ēkas uzturēšanai ar aptuvenu platību 1,2 ha, paturot to pašvaldības 

tiesiskā valdījumā, attiecīgi samazinot zemes vienības ar kadastra Nr.9860 011 0010 

platību, un grozot tā robežas saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu, kā arī 

piešķirot zemes lietošanas mērķi: izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, NĪLM kods: 

0901. 

 

2. Piešķirt Stiklu speciālās internātskolas ēkai un zemes gabalam (aptuvena koplatība 

1,2 ha), uz kura tā izvietota, adresi: „Stiklu speciālā internātpamatskola”, Stikli, 

Puzes pagasts, Ventspils novads.  

 

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

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

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

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

 

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

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Puzes pagasta 

pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai. 
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34. § 

PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „LAŠUPES“, VĀRVES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
 

Ventspils novada pašvaldība 05.01.2010. ir saņēmusi Ainas Vētrājas, personas kods ***, 

dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10-7), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņai piederošo nekustamo īpašumu: ”Lašupes”, 

kadastra numurs***, Vārves pagastā. Iesniegumam pievienota 23.12.2009. pirkuma līguma 

kopija. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Lašupes”, kadastra 

numurs***, zemes koplatība 11.65 ha, Vārves pagastā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

 

35. § 

PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „ILGAS“, VĀRVES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Vārves pagasta pārvalde 29.12.2009. un Ventspils novada pašvaldība 05.01.2010. ir saņēmusi 

Kārļa Kalnmaļa, personas kods***, dzīvojoša ***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10-7), ar 

piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Ilgas”, kadastra numurs***, Vārves pagastā. Iesniegumam 

pievienota 28.12.2009. pirkuma līguma kopija. 
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 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Ilgas”, kadastra 

numurs***, zemes koplatība 9.65 ha, Vārves pagastā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

36. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „VĒRŠI“, VĀRVES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Ventspils novada pašvaldība 30.12.2009. ir saņēmusi SIA ”Ventskoksne”, reģistrācijas 

Nr.41203033927, adrese: Zvejnieku iela 8, Ventspils, LV-3601, iesniegumu (reģistrēts ar 

Nr.2497), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz 

Edijam Kalendam, personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Vērši”, kadastra 

numurs***, Vārves pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 28.12.2009. 

pirkuma līgums, SIA ”Ventskoksne” reģistrācijas apliecība, zemesgrāmatu apliecība, VAS 

”Latvijas Hipotēku un zemes banka” izziņa par piekrišanu īpašumtiesību pārreģistrēšanai. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Vērši”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 3.5 ha, Vārves pagastā. 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

37. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „SMILTĀJI“, ANCES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Ventspils novada pašvaldība 05.01.2010. ir saņēmusi Oskara Putnieka, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10-8), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: 

”Smiltāji”, kadastra numurs***, Ances pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

28.12.2009. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, robežu plāns. 

 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatē, 

ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto 

pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Smiltāji”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 75.2 ha, Ances pagastā. 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

 

38. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „SIETIŅI“, JŪRKALNES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
 

Ventspils novada pašvaldība 10.12.2009. ir saņēmusi Ineses Jances, personas kods ***, 

dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2211), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņai piederošo nekustamo īpašumu: ”Sietiņi”, 

kadastra numurs***, Jūrkalnes pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

01.12.2009. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, robežu plāns. 

 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 
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komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Sietiņi”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 3.11 ha, Jūrkalnes pagastā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

39. §                                          
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „MEDULĀJI“, ANCES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
 

Ventspils novada pašvaldība 04.01.2010. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, 

amata vieta Talsos, Kareivju ielā 8, LV-3200, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.6), ar piedāvājumu 

izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Ģirtam Nēliusam, 

personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Medulāji”, kadastra numurs ***, Ances 

pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 29.12.2009. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība. 

 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Medulāji”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 19.3 ha, Ances pagastā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

40.§                                                   
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „INNAS“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  
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Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
 

    Ventspils novada pašvaldība 29.12.2009. ir saņēmusi Irinas Nikolajenko, personas 

kods***, dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2468), ar piedāvājumu izlemt jautājumu 

par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Aleksandram Pogudo, personas kods***, 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Innas”, kadastra numurs***, Tārgales pagastā. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 27.12.2009. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, robežu 

plāns. 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatē, 

ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto 

pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

  

1. 1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Innas”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 1.64 ha, Tārgales pagastā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

41. § 
           PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „DIŽARĀJI“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
 

   Tārgales pagasta pārvalde 21.12.2009. un Ventspils novada pašvaldība 23.12.2009. ir 

saņēmusi Maigas Līdakas, personas kods***, dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar 

Nr.2439) ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz 

viņai piederošo nekustamo īpašumu: ”Dižarāji”, kadastra numurs***, Tārgales pagastā. 

Iesniegumam pievienota 16.12.2009. pirkuma līguma kopija. 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatē, 

ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto 

pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Dižarāji”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 1.8 ha, Tārgales pagastā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 
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42 § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „VIJAS“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        
 

Ventspils novada pašvaldība 16.12.2009. ir saņēmusi SIA ”Retran”, reģistrācijas 

Nr.41203011116, adrese: Zlēku iela 9-1, Ventspils, LV-3601, iesniegumu (reģistrēts ar 

Nr.2337), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz 

Vijai Paulikai, personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Vijas”, kadastra 

numurs***, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 16.12.2009. 

pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Vijas”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 6.87 ha, Tārgales pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

43. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KALMES“, ZIRU PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Ziru pagasta pārvalde 07.01.2010. un Ventspils novada pašvaldība 12.01.2010. ir saņēmusi 

Zintas Kaģes, personas kods***, dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10-24), ar 

piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņai 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Kalmes”, kadastra numurs***, Ziru pagastā. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 17.12.2009. pirkuma līgums, Ziru pagasta pārvaldes atzinums, 

robežu plāns. 
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 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Kalmes”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 4.16 ha, Ziru pagastā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

44. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „NAGAŽI“, UŽAVAS PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Ventspils novada pašvaldība 28.12.2009. ir saņēmusi Genovefas Sipjagovas, dzīvojošas***, 

iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2455), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu attiecībā uz Olgai Līgai Bērziņai, personas kods***, piederošā nekustamā 

īpašuma ”Nagaži”, Užavas pagastā, kadastra numurs***, zemes gabala daļu  1,5 ha platībā. 

Iesniegumam pievienota 08.12.2009. pirkuma līguma kopija.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

1. 1Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma ”Nagaži”, Užavas 

pagastā, kadastra numurs***, zemes gabala daļu 1.5 ha platībā. 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

45. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „BRIEŽSILI“, UGĀLES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Ventspils novada pašvaldība 05.01.2010. ir saņēmusi SIA ”MicroS”, reģistrācijas 

Nr.41203000697, adrese: ”Silvas”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, iesniegumu 

(reģistrēts ar Nr.1.10-9) ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu attiecībā uz Jurim Briedim, personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: 

”Briežsili”, kadastra numurs***, Ugāles pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu 

kopijas: 04.01.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, LR 

Uzņēmumu reģistra izziņa. 

 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Briežsili”, kadastra 

numurs***, kopplatība 12.32 ha, Ugāles pagastā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

46. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „ĀPŠI“, UGĀLES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.        

 

Ventspils novada pašvaldība 04.01.2010. ir saņēmusi Mārītes Cietvīras,  personas kods***, 

adrese:***,  iesniegumu (reģistrēts ar Nr.5), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņai piederošo nekustamo īpašumu: ”Āpši”, 

kadastra numurs***, Ugāles pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

23.12.2009. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 
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13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - 

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

1. 1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Āpši”, kadastra 

numurs***, kopplatība 13.8 ha, Ugāles pagastā. 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

47. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „PIENENES“, UGĀLES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldība 29.12.2009. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, 

amata vieta Talsos, Kareivju ielā 8, LV-3200, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.2481), ar 

piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Dzidrai 

Gulbei, personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Pienenes”, kadastra numurs***, 

Ugāles pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 23.12.2009. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, Dz.Gulbes izsniegta pilnvara, izraksts no 

Komercreģistra par SIA ”Fragaria”. 

 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatē, 

ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto 

pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2010.gada 14.janvāra sēdes lēmumu,  atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Pienenes”, kadastra 

numurs***, kopplatība 7.2 ha, Ugāles pagastā. 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

48. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 24. SEPTEMBRA 

NOTEIKUMOS Nr.3“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) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 
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A.Klimoviča informē par lēmuma projektu.  

  

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un sakarā ar to, 

ka  Latvijas Republikas Ministru kabineta  2009. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 837. ”Kārtība, 

kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām”  zaudējuši spēku, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

D.Veidemanis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča), PRET - nav, 

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

 

1. Grozīt noteikumu  nosaukumu un izteikt to jaunā redakcijā: 

 “ Kārtība, kādā Ventspils novadā aprēķina un sadala izglītības iestādēm mērķdotāciju 

vispārējās pamatizglītības  un vispārējās vidējās izglītības, bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu un interešu izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai”. 

                  

 2. Grozīt noteikumu 1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

 “Ventspils novadā mērķdotāciju vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

sadales kārtību nosaka pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2010.gadam”, Izglītības 

likuma 17.panta 3.daļas 3.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 

22.decembra noteikumiem Nr. 1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto  pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

un 28.08.2001.  10.punkta MK noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtība”. 

 

3. Grozīt noteikumu 4.1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

 “Bērnu skaitam pirmsskolas grupās un  1.-4. klases skolēnu skaitam koeficientu 0,75”. 

 

 4. Grozīt noteikumu 13. punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

 “Šajā kārtībā minētie nosacījumi attiecināmi pedagogu darba samaksai ar 2010.gada 

janvāri.” 

 5. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 2.februāri. 

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

Sēdi slēdz plkst. 12.15 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


