
 

 

 
 

 

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  25.februārī                                                                                 15 
                                                                                                                            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     

                                    Andris Jaunsleinis  

                                    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 
                                     

Nepiedalās deputāte-  Ilva Cērpa 

                                                           

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

sekojošiem  jautājumiem: 

 

1. Par novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu. 

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

3. Par Ventspils novada pašvaldības vieglo automobiļu izmantošanas kārtību. 

4. Par izmaiņām Ventspils novada Ziru pagasta pārvaldes štatu sarakstā.  

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 25.februāra domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par iestādes „Ventspils novada pašvaldība” nolikumu. 

2. Par Ventspils novada domes centrālās administrācijas (iestāde „Ventspils novada 

pašvaldība”) kancelejas nolikumu. 

3. Par Ventspils  novada pašvaldības publiskā pārskata sastādīšanas nolikumu. 

4. Par Ventspils novada pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas noteikumiem. 

5. Par Ventspils novada domes Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikumu. 

6. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

7. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.02.2010. lēmuma Nr.3, 

1.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2010.gada 

2.februāra lēmuma Nr.4 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”  un 2010.gada 

16.februāra lēmuma Nr.4 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu. 

8. Par nolikuma „Par Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtību” 

atcelšanu. 

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

kārtībā. 

10. Par SIA „Laņģi” iesnieguma izskatīšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils 

novadā. 

12. Par detālplānojuma „Garenči” izstrādes uzsākšanu. 

13. Par īpašuma „Lipstiņi”, Popes pagastā, detālplānojuma 1.redakciju. 

14. Par izmaiņām Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas 

sastāvā. 

15. Par iespējamo pieteikšanos ERAF līdzfinansējumam ūdenssaimniecības infrastruktūras 

sakārtošanai apdzīvotās vietās līdz 2000 iedzīvotājiem. 

16. Par iespējamo līdzdalību projektu konkursos par energoefektivitātes paaugstināšanu 

pašvaldību ēkās. 

17. Par detālplānojuma „Vēja parks Polderi” precizētā darba uzdevuma apstiprināšana. 

18. Par atļauju Ludmilai Macko iegūt īpašumā zemes vienību „Priedes 195”, Tārgales pagastā 

19. Par atļauju Raisai Koršunovai iegūt īpašumā zemes vienību „Akmeņdziras 37”, Tārgales 

pagastā. 

20. Par adrešu piešķiršanu AS „Latvenergo” transformatoru būvēm. 

21. Par adreses piešķiršanu Ziru skolas ēkām un būvēm. 

22. Par adrešu piešķiršanu zemes vienībā un ēkai Tārgales pagastā. 

23. Par zemes vienību platību precizēšanu Tārgales pagastā. 

24. Par 17.12.2009. Ventspils novada domes lēmuma (prot. Nr.12, 32.§) 1.punkta 

1.23.apakšpunkta atcelšanu. 

25. Par pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu. 

26. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Lunkas”). 

27. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Priedes 254”). 

28. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Vienības iela 22”). 

29. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jūrmalas”). 

30. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Priedes 195”). 

31. Par novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu. 
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32. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā. 

33. Par Ventspils novada pašvaldības vieglo automobiļu izmantošanas kārtību. 

34. Par izmaiņām Ventspils novada Ziru pagasta pārvaldes štatu sarakstā.  

 

1.§ 
PAR IESTĀDES „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA” NOLIKUMU 

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

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

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 Finanšu komitejas (16.02.2010.) lēmumu, 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 nolikuma projektu „Iestādes „Ventspils 

novada pašvaldība” nolikums” (Pielikumā uz četrām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Iestādes „Ventspils novada pašvaldība” nolikums” stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

2. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES  CENTRĀLĀS ADMINSITRĀCIJAS (IESTĀDE 

„VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA”) KANCELEJAS NOLIKUMU 

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

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

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

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

1.7.5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 Nolikuma projektu „Ventspils novada 

domes centrālās administrācijas (iestāde „Ventspils novada pašvaldība”) kancelejas 

nolikums” (Pielikumā uz trijām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada domes centrālās administrācijas (iestāde „Ventspils 

novada pašvaldība”) kancelejas nolikums” stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

parakstīšanas. 
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3. § 
PAR  „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKĀ PĀRSKATA SASTĀDĪŠANAS 

NOLIKUMS” APSTIPRINĀŠANU 

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

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, Ministru Kabineta 2006.gada 17.janvāra 

noteikumiem Nr.44 „Noteikumi par  gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas  kārtību“, 

kā arī pamatojoties uz novada domes Finanšu komitejas sēdes 2010.gada 16.februāra lēmumu, 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 Nolikuma projektu „Ventspils  novada 

pašvaldības publiskā pārskata sastādīšanas nolikums” (Pielikumā uz četrām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada pašvaldības publiskā pārskata sastādīšanas nolikums”  

stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

4. § 
PAR  VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MANTAS UN FINANŠU RESURSU 

IZMANTOŠANAS NOTEIKUMIEM 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:G.Roderte, E.Kuģeniece, N.Sileviča, A.Jaunsleinis) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

G.Roderte ierosina nolikuma 13.punktā labot vārdu „ieviešot” uz vārdu „reģistrējot”. Kā arī 

ierosina 25.punktā svītrot vārdu „pamatotu”. Nolikuma 19.8.apakšpunktā ierosina svītrot 

teikumā vārdus „pēc iesniegtās maršruta lapas”.  

E.Kuģeniece ierosina 30.punktā vārdu „aizliegts” aizstāt ar „nav ieteicams”. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmās daļas  9.punktu,                                                                                

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā“ 18.panta pirmo daļu,  kā arī 

ņemot vērā novada domes Finanšu komitejas sēdes 2010.gada 16.februāra lēmumu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 Noteikuma projektu „Ventspils novada 

pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas noteikumi”  (Pielikumā uz četrām 

lapām). 
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2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas 

noteikumi”  stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

5. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 

SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS NOLIKUMU 

(ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone  informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

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

30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 ”Ventspils novada pašvaldības nolikums” 1.6.2.un 

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

A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Jaunsleinis, 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 Nolikuma projektu „Ventspils novada 

domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums” (Pielikumā uz 

trijām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

nolikums” stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

6. § 
PAR PAŠVALDĪBU SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANU   

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

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

M.Dadzis ierosina lēmuma projekta 6.punktā labot vārdu „cena” uz „maksa”. 

N.Sileviča ierosina svītrot lēmuma projekta1., 2., 3., punktā svītrot vārdu „pagasta”. 

A.Jaunsleinis ierosina lēmuma projekta 6.punktu izteikt sekojoši „Ar domes priekšsēdētāja 

rīkojumu atļaut izglītības pārvaldei, slēdzot līgumu, samazināt maksu par savstarpējiem 

norēķiniem līdz 20%”. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

   Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus, atbilstoši 1999. gada 13. jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem“, pamatojoties uz 

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

izlīdzināšanu“16. pantu un Izglītības likuma 17. panta 2. punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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



 

 

6 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā un apmeklē novada vispārizglītojošo skolu, izmaksas  mēnesī 

2010. gadā, saskaņā ar 1. pielikumu.  

2. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā un apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas 

mēnesī 2010. gadā, saskaņā ar 2. pielikumu.  

3. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā un uzturas kādas vispārizglītojošas skolas internātā, uzturēšanas 

izmaksas mēnesī 2010. gadā, saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Uzdot vispārizglītojošo skolu direktoriem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem līdz 

š. g. 8. martam iesniegt Izglītības pārvaldē audzēkņu, kuri mācās novada vispārizglītojošajā 

skolā, uzturas skolas internātā vai apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bet dzīvesvieta 

nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā teritorijā, sarakstu ar personu kodu. 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai (A. Klimoviča) slēgt 

līgumu ar attiecīgajām pašvaldībām, kuras saņem novada izglītības iestāžu pakalpojumus. 

6. Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu atļaut Izglītības pārvaldei, slēdzot līgumu, samazināt 

maksu par savstarpējiem norēķiniem līdz 20%.   

7. Atcelt Ventspils novada domes 2009.gada 10.septembra lēmuma (prot.Nr.7, 2.§) “Par 

pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu”.   

8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada domes priekšsēdētāja 1.vietniecei Gunitai 

Ansonei.   

9. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu visu novada vispārizglītojošo skolu 

direktoriem, visām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

 

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

KOMITEJAS 18.02.2010. LĒMUMA NR.3,  1.§ „PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2010.GADA 2.FEBRUĀRA LĒMUMA NR.3 „PAR 

PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM”  UN 2010.GADA 16.FEBRUĀRA 

LĒMUMU NR.4  ”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 18.02.2010. lēmuma Nr.3, 1.§ „Par Ventspils novada pašvaldības 

Sociālo lietu komisijas 2010.gada 2.februāra lēmuma Nr.3 „Par piešķirtajiem sociālajiem 
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pabalstiem” un 2010.gada 16.februāra lēmuma Nr.4 „Par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem” apstiprināšanu sekojošā redakcijā:      

„1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2010.GADA  

2.FEBRUĀRA LĒMUMU Nr.3 ”PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM”  UN 

2010.GADA 16.FEBRUĀRA LĒMUMU NR.4  ”PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM 

PABALSTIEM” 

(G.Ansone) 

 

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

2.februārī pieņemto lēmumu Nr.3 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 3 balsis (G.Ansone, G.Mačtams, 

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

 n o l e m j:  

 

Apstiprināt Sociālo lietu komisijas 02.02.2010. lēmumu Nr.3 „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”, 19.01.2006. MK 

noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” un Ventspils 

novada domes 29.10.2009. nolikuma „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas 

kārtība”: 

1. Apstiprināt 02.02.2010. Sociālo lietu komisijas lēmumu Nr. 3, par piešķirtajiem 

sociālajiem pabalstiem: 

1.1. Piešķirts trūcīgās ģimenes(t.sk. personas) statuss 55 ģimenēm.  

1.2. Piešķirti pabalsti ēdināšanas izdevumu apmaksai (brīvpusdienas) 2009./2010. m.g. 

otrajam pusgadam 42 trūcīgo ģimeņu bērniem . 

1.3. Piešķirti dzīvokļa pabalsti 50 mājsaimniecībām, kopējā summa Ls 2500.00 (divi tūkstoši 

pieci simti lati).  

1.4. Piešķirti pabalsti garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) 23 

ģimenēm (t.sk. personām), kopējā summa Ls 1779,90 (viens tūkstotis septiņi simti 

deviņdesmit lati un 90 santīmi). 

1.5. Piešķirti pabalsti ikmēneša izdevumiem 2 bāreņiem, kas turpina mācības vispārējās vai 

profesionālās izglītības iestādē, kopējā summa Ls 90.00 ( deviņdesmit lati). 

1.6. Piešķirts vienreizējais pabalsts veselības un materiālā stāvokļa uzlabošanai 1 personai Ls 

50,00 (piecdesmit lati). 

2. Izvērtēti ienākumi 1 personai, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus vai 

kompensējamās zāles. 

3. Atteikts: 1 pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai, 1 pabalsts ēdināšanas izdevumu 

apmaksai (brīvpusdienas). 

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

līdzekļiem.  

Komisijas priekšsēdētāja                             /paraksts/                                     I. Rudbaha” 
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[2.] G.Ansone informē par Ventspils novada pašvaldības Sociālā lietu komisijas 2010.gada 

16.februārī pieņemto lēmumu Nr.4 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 3 balsis (G.Ansone, G.Mačtams, 

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

n o l e m j:  

 

Apstiprināt Sociālo lietu komisijas 16.02.2010. lēmumu Nr.4 „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”, 19.01.2006. MK 

noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” un Ventspils 

novada domes 29.10.2009. nolikuma „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas 

kārtība”: 

1. Apstiprināt 16.02.2010. Sociālo lietu komisijas lēmumu Nr. 4, par piešķirtajiem 

sociālajiem pabalstiem: 

1.1. Piešķirts trūcīgās ģimenes(t.sk. personas) statuss 79 ģimenēm.  

1.2. Piešķirti pabalsti ēdināšanas izdevumu apmaksai (brīvpusdienas) 2009./2010. m.g. 

otrajam pusgadam 32 trūcīgo ģimeņu bērniem . 

1.3. Piešķirti dzīvokļa pabalsti 67 mājsaimniecībām, kopējā summa Ls 3350,00 (trīs tūkstoši 

trīsi simti piecdesmit lati).  

1.4. Piešķirti pabalsti garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) 40 

ģimenēm (t.sk. personām), kopējā summa Ls 3698,23 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit 

astoņi lati un 23 santīmi). 

1.5. Piešķirti pabalsti ikmēneša izdevumiem 2 bāreņiem, kas turpina mācības vispārējās vai 

profesionālās izglītības iestādē, kopējā summa Ls 90.00 ( deviņdesmit lati); 

1.6. Piešķirts pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai 1 personai Ls 15,00 (piecpadsmit lati). 

2. Izvērtēti ienākumi 11 ģimenēm (t.sk. personām), lai saņemtu veselības aprūpes 

pakalpojumus vai kompensējamās zāles. 

3. Atteikts: 3 GMI pabalsti, 1 pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai (brīvpusdienas), 1 

trūcīgās ģimenes statuss, 1 dzīvokļa pabalsts. 

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

līdzekļiem.  

 

Komisijas priekšsēdētāja                             /paraksts/                                     I. Rudbaha” 

 

 
Komitejas priekšsēdētājs              /paraksts/              G.ANSONE                                                                              

Komitejas locekļi      /paraksts/    N.SILEVIČA 

                                                    /paraksts/                                       G.MAČTAMS                                                                                                                                     

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 18.02.2010. 

lēmumu Nr.3, 1.§ „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2010.gada 

2.februāra lēmuma Nr.3 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” un 2010.gada 16.februāra 

lēmuma Nr.4 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”. 

 

8. § 
PAR VENTSPILS NOVADA AMATIERKOLEKTĪVU VADĪTĀJU FINANSĒŠANAS 

KĀRTĪBU NOLIKUMA ATCELŠANU  

(ziņo:G.Ansone, G.Mačtams, M.Libkovskis, R.Krūmiņš, A.Jaunsleinis) 

 

 A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

G.Mačtams ierosina lēmuma 2.punktā  minēto trīs mēnešu termiņu saīsināt. 

A.Jaunsleinis ierosina samazināt termiņu līdz mēnesim. 

G.Ansone ierosina lēmuma projekta 2.punktā norādīt termiņu „līdz 20.martam”. 

 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas  4.punktu, kā ari pamatojoties uz  

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes 18.02.2010.  lēmumu, atklāti balsojot: 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, D.Veidemanis, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča), 

PRET - nav, ATTURAS – nav, E.Kuģeniecei nepiedaloties balsošanā, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Atcelt 2009.gada 17.decembra Ventspils novada domes sēdē apstiprināto nolikumu 

Nr.38 „Par Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtību”. 

2. Uzdot Ventspils novada kultūras darba koordinatorei (Z.Pamšei) līdz 2010.gada 

20.martam izstrādāt jaunu amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtības nolikuma 

projektu. 

9. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

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

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 09.02.2010. tika iesniegts (reģ.Nr.431) Zlēku pagasta 

pārvaldes 08.02.2010. atzinums Nr.1.9./29. „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa 

pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas piedziņu no Agra Gaiļa, 

bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā”. 
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Atzinumam klāt pievienotas uz 08.02.2010. zemes un nekustamā īpašuma nodokļa 

parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Agris Gailis (personas 

kods***, deklarētā adrese: ***) par nekustamo īpašumu „Vecvagari-1” (kadastra numurs***), 

Zlēku pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu no 1998.gada 1.perioda līdz 2010.gada 

8.janvārim ir nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 862,58 (astoņi 

simti sešdesmit divi lati 58 santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 480,63 un nokavējuma 

naudas Ls 324,02 un pamatparāda palielinājuma Ls 57,93. 

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

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

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

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

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

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

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

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda 

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

nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās 

daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā 

termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

A.Jaunsleinis, 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 Agra Gaiļa (personas kods***) par nekustamo īpašumu 

„Vecvagari-1” (kadastra numurs***), Zlēku pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu 

no 1998.gada 1.perioda līdz 2010.gada 8.janvārim nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, kas sastāda Ls 862,58 (astoņi simti sešdesmit divi lati 58 santīmi). 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

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

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 09.02.2010. tika iesniegts (reģ.Nr.431) Zlēku pagasta 

pārvaldes 08.02.2010. atzinums Nr.1.9./28. „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa 

pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas piedziņu no Benitas 

Andersones, bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā”. 

Atzinumam klāt pievienotas uz 08.02.2010. zemes un nekustamā īpašuma nodokļa 

parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Benitai Andersonei 

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

numurs***), Zlēku pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu no 2003.gada 2.perioda līdz 

2010.gada 8.janvārim, ir nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 

441,79 (četri simti četrdesmit viens lats 79 santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 282,82 un 

nokavējuma naudas Ls 148,94 un pamatparāda palielinājuma Ls 10,03. 
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Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

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

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

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

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

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

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

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda 

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

nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās 

daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā 

termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

A.Jaunsleinis, 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 Benitas Andersones (personas kods***) par nekustamo 

īpašumu „Krūmiņi” (kadastra numurs***), Zlēku pagastā, Ventspils novadā, par laika 

periodu no 2003.gada 2.perioda līdz 2010.gada 8.janvārim, nenomaksāto nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu, kas sastāda Ls 441,79 (četri simti četrdesmit viens lats 79 

santīmi). 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

[3.] A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 09.02.2010. tika iesniegts (reģ.Nr.430) Zlēku pagasta 

pārvaldes 08.02.2010. atzinums Nr.1.9./30. „Par nekustamā īpašuma – zemes nodokļa 

pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas piedziņu no Aijas 

Vorfolomejevas, bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā”. 

Atzinumam klāt pievienotas uz 08.02.2010. zemes un nekustamā īpašuma nodokļa 

parādnieku saraksts no administrēšanas sistēmas NINO uz 1 lapas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Aijai Vorfolomejevai 

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

***), Zlēku pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu no 2003.gada 3.perioda līdz 

2010.gada 8.janvārim, ir nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 

314,21 (trīs simti četrpadsmit lati 21 santīms), kas sastāv no pamatparāda Ls 196,09 un 

nokavējuma naudas Ls 110,49 un pamatparāda palielinājuma Ls 7,63. 

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

nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās 

daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā 

termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

A.Jaunsleinis, 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 Aijas Vorfolomejevas (personas kods***) par nekustamo 

īpašumu „Siliņi” (kadastra numurs***), Zlēku pagastā, Ventspils novadā, par laika 

periodu no 2003.gada 3.perioda līdz 2010.gada 8.janvārim, nenomaksāto nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu, kas sastāda Ls 314,21 (trīs simti četrpadsmit lati 21 santīms). 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

10.§ 
PAR Z/S „LANĢI” IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU 

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

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma  projektu. 

Ventspils novada dome 09.02.2010. (reģ.Nr.1.10.-117) ir saņēmusi Z/S „LAŅĢI”, reģ.Nr. 

49001004514, juridiskā adrese: „Laņģi”, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281, 

īpašnieces Ingas Kukītes iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju tirdzniecībai ar piena 

produktiem uz pašvaldības valdījumā esoša zemes Rūpnīcas ielas dzīvojamajā masīvā, Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā, katru otrdienu, ceturtdienu, piektdienu un sestdienu no plkst.14.00-

15.00.  

Iesniegumam klāt pievienoti sekojoši dokumenti: 

1. LR PVD 06.04.2009. izsniegtā Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība AA 054405 

kopija – par mobilo tirdzniecību; 

2. LR PVD 17.04.2009. izsniegtā Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība AA 054736 

kopija – par piena produktu ražošanu mājas apstākļos; 

3. Pārtikas un veterinārā dienesta 09.03.2009. izsniegtā svaigpiena realizācijas atļauja 

nelielos apjomos Nr. P -88-09-0004 – kopija. 

Ventspils novada dome vadoties no esošiem materiāliem konstatē, ka paredzamā 

tirdzniecības vieta ir atzīstama par publisku tirdzniecības vietu Ugāles pagasta padomes 

11.12.1997. saistošos noteikumos par tirdzniecības nodevām Ugāles pagasta izbraukuma 

tirdzniecības vietās izpratnē un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

10.punktu, 11.punktu ir izskatāms Ventspils novada domes sēdē. 

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

1998.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.388 „Noteikumi par tirdzniecības 

kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, Ugāles pagasta padomes 

11.12.1997. saistošajiem noteikumiem par tirdzniecības nodevām Ugāles pagasta izbraukuma 

tirdzniecības vietās, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, 

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

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

Ventspils novada dome   

n o l e m j: 
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1. Izsniegt Z/S „LAŅĢI”, reģ.Nr. 49001004514, juridiskā adrese: „Laņģi”, Vandzenes 

pagasts, Talsu novads, LV-3281, atļauju tirdzniecībai ar piena produktiem uz 

pašvaldības valdījumā esoša zemes Rūpnīcas ielas dzīvojamajā masīvā, Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā, katru otrdienu, ceturtdienu, piektdienu un sestdienu no 

plkst.14.00-15.00. Atļauja izsniegta no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 1.martam. 

 

2. Šā lēmuma 1.punktā minētā tirdzniecība ir pieļaujama, ja Z/S „LAŅĢI” ir samaksājusi 

pašvaldības nodevu par tirdzniecību Ugāles pagasta pārvaldes specbudžetā saskaņā ar 

Ugāles pagasta padomes 11.12.1997. saistošos noteikumos par tirdzniecības nodevām 

Ugāles pagasta izbraukuma tirdzniecības vietās. 

 

3. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai izsniegt Z/S „LAŅĢI” atļauju tirdzniecības 

veikšanai uz pašvaldības valdījumā esoša zemes Rūpnīcas ielas dzīvojamajā masīvā, 

Ugāles pagastā, Ventspils novadā. 

 

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

Ingai Kukītei, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmums adresēts 

un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, viena mēneša laikā, 

skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Z/S „LAŅĢI”, reģ.Nr. 

49001004514, juridiskā adrese: „Laņģi”, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281, 

īpašniecei Ingai Kukītei ierakstītā sūtījumā. Vienu sēdes protokola izrakstu nosūtīt 

Ugāles pagasta pārvaldei. 

 

11. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 

ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM VENTSPILS NOVADĀ“ 

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

A.Mucenieks informē, ka saistošo noteikumu projekts nav skatīts komitejās, un ir citi 

gadījumi, kuros piemērojami nodokļu atvieglojumi, bet nav atrunāti šajos noteikumos. 

Ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

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

 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

2. Virzīt Saistošo noteikumu projektu „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu nodokļa maksātājiem Ventspils novadā”  izskatīšanai visās novada domes 

komitejās. 

 

12. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „GARENČI“ IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

 (ziņo:M.Dadzis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vādru deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Ventspils novada pašvaldībā, 2010.gada 17.februārī (reģ.Nr.1.10-149) saņemts SIA 

„ENERKON“ iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja elektrostaciju parka 

izbūvei zemes īpašumā „Garenči“, Užavas pagastā (kadastra numurs 9878 004 0061).  

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.2. punktam, kas nosaka, ka kompleksai 

teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunas transporta vai inženierkomunikāciju 

izbūve, apbūve ir iespējama, izstrādājot detālplānojumu.  

      Detālplānojuma teritorija atrodas Užavas pagasta austrumu daļā  lauksaimniecībā 

izmantojamā teritorijā un daļēji mežsaimniecībā izmantojamā teritorijā. Vēja elektrostacijas 

būvniecība ir paredzēta zemes gabala lauksaimniecības teritorijā.  

        Detālplānojuma ierosinātājs apņemas nodrošināt detālplānojuma izstrādi un atbilstoši 

2009.gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 63. punktam, ir saskaņojis līguma projektu par detālplānojuma 

izstrādes un finansēšanas kārtību (pielikums Nr.2). Detālplānojuma izstrādātāja – plānotāja 

Tatjana Laizāne. Detālplānojumā paredzēta īpašumu izmantošana atbilst Užavas pagasta 

teritorijas plānojuma plānotai (atļautai) izmantošanai – „lauku apbūves zona”, kur ir 

pieļaujama vēja ģeneratoru būvniecība.  

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.2. un 63. punktam un Užavas pagasta 

teritorijas plānojuma saistošo sadaļu (plānotā (atļauta) teritorijas izmantošana) un Ventspils 

novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 18.februāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.2.; 3.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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 līgumu par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību (pielikums Nr.2) 

ar detālplānojuma ierosinātāju; 

 

2. Par detālplānojuma vadītāju apstiprināt Užavas pagasta pārvaldes vadītāju L. Erlihu- 

Štranku;  

  

3. Apstiprināt vēja elektrostaciju parka „Garenči“ Darba uzdevumu (pielikums Nr.1); 

 

4. Veikt  lauksaimniecības zemes transformāciju zem būvēm, likuma noteiktajā kārtībā. 

 

13.§ 
PAR ĪPAŠUMA „LIPSTIŅI”,  POPES PAGASTĀ, DETĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU  

(ziņo:M.Dadzis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vādru deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.       

   Ventspils novada dome 08.02.2010., reģ.Nr.394, ir saņēmusi SIA „A.R.T. projekts“ 

izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju nekustamam īpašumam „Lipstiņi“, kadastra numurs 

9856 001 0066,  Ventspils novada Popes pagastā.    
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     Pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 ”Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu un Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 18.februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.2.; 1.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

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

 

1. Nekustamā īpašuma „Lipstiņi“, Popes pagastā,Ventspils novadā, kadastra numurs 

9856 001 0066, detālplānojuma pirmo redakciju nodot sabiedriskai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai. 

 

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam (M.Libkovskis) četru nedēļu laikā pēc šī lēmuma 

pieņemšanas, organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba uzdevumā 

minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Popes pagasta pārvaldei, 

detālplānojuma ierosinātājam SIA „Enercom Plus”, Tallinas iela 54-3, Rīga, LV-1009 

un detālplānojuma izstrādātājam SIA „A.R.T. projekts”, Salaspils iela 6/2-40, Rīga, 

LV-1057. 

 

14.§ 
PAR IZMAIŅĀM VENTSPILS NOVADA DOMES PROJEKTU, INVESTĪCIJU UN 

BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SASTĀVĀ 

(ziņo:M.Dadzis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vādru deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja ierosina papildināt  

Projektu, investīciju un būvniecības komisijas sastāvu, apstiprinot komisijā Ventspils novada 

pašvaldības Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības speciālistu Gati Landmani. 

      Pamatojoties uz Ventspils novada domes Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas 

18.02.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr.2.; 7.§) un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

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

 

       Apstiprināt Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas 

sastāvā Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības speciālistu Gati 

Landmani. 

 

15.§ 
PAR IESPĒJAMO PIETEIKŠANOS ERAF LĪDZFINANSĒJUMAM ŪDENSSAIMNIECĪBAS 

INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANAI APDZĪVOTĀS VIETĀS LĪDZ 2000 

IEDZĪVOTĀJIEM 

   (ziņo:M.Dadzis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vādru deputātam Mārim Dadzim. 
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M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Lai nodrošinātu savlaicīgu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu līdzdalībai ERAF 

līdzfinansētā projektu konkursā par ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanu apdzīvotās 

vietās līdz 2000 iedzīvotājiem, pamatojoties uz Ventspils novada domes Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 18.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2.; 6.§), 

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

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

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

 n o l e m j: 

   

1. Atzīt par lietderīgu, ka nekavējoties tiek uzsākts darbs, lai nodrošinātu tehniski 

ekonomiskā pamatojuma izstrādi ūdenssaimniecības  attīstībai Ziru pagastā, nosakot, 

ka šim pasākumam no Ventspils novada domes budžeta projektu ieviešanai un 

līdzfinansēšanai paredzētās izdevumu daļas tiek piešķirti finanšu līdzekļi līdz 2550,- 

LVL apmērā (ieskaitot PVN). 

 

2. Atzīt par lietderīgu, ka nekavējoties tiek uzsākts darbs, lai nodrošinātu 2004.gadā 

izstrādātā Puzes pagasta ūdenssaimniecības attīstības tehniski – ekonomiskā 

pamatojuma aktualizāciju, nosakot, ka šim pasākumam no Ventspils novada domes 

budžeta projektu ieviešanai un līdzfinansēšanai paredzētās izdevumu daļas tiek 

piešķirti finanšu līdzekļi līdz 1950,- LVL apmērā (ieskaitot PVN).  

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ziru un Puzes pagastu 

pārvaldēm. 

 

16.§ 
PAR IESPĒJAMO LĪDZDALĪBU PROJEKTU KONKURSOS PAR 

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANU PAŠVALDĪBU ĒKĀS 

(ziņo:M.Dadzis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vādru deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Lai nodrošinātu iespēju sagatavot projekta pieteikumus iesniegšanai ERAF aktivitātē 

„Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas  pasākumi”, kā arī savlaicīgu 

sagatavošanos līdzdalībai KPFI konkursos „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās” un „Atbalsts tehnoloģiju pārejai no fosilajiem uz 

atjaunojamiem energoresursiem”, pamatojoties uz Ventspils novada domes Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 18.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2.; 5.§), 

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

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

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

n o l e m j: 
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1. Atzīt par lietderīgu nekavējošu energoaudita veikšanu sekojošiem  pašvaldības 

objektiem: Ances pirmsskolas izglītības iestāde, bibliotēka, interneta pieejas punkts, 

Ugāles vidusskola, internāts, sporta manēža, Užavas pamatskola, Puzes pamatskola, 

Popes pirmsskolas izglītības iestāde, kā arī 2008.gadā veiktā energoaudita 

aktualizāciju Ances pagasta sociālajai mājai.  

 

2. Lai nodrošinātu iespēju piedalīties turpmākajos projektu konkursos par sociālo 

dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu realizēšanu, piesaistot Eiropas 

Savienības fondu līdzfinansējumu, uzsākt pašvaldības bilancē esošo dzīvojamo māju 

apsaimniekošanas pārvērtēšanu, lai nepieciešamības gadījumā tām piešķirtu sociālās 

dzīvojamās mājas statusu. 

 

3. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā minēto pasākumu finansēšanai tiek piešķirti Ventspils 

novada domes budžeta līdzekļi  līdz  2500,- LVL apmērā  (ieskaitot PVN) no 

izdevumiem, kas paredzēti projektu ieviešanai un līdzfinansēšanai. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ances, Ugāles, Užavas, 

Puzes un Popes pagastu pārvaldēm. 

 

 

17.§ 
PAR DETĀLĀ PLĀNOJUMA „VĒJA PARKS POLDERI“ PRECIZĒTĀ DARBA 

UZDEVUMA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 70. Punktu un Ventspils novada domes 

Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas 18.02.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr.2.; 

2.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

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

dome n o l e m j: 

 

1. Precizēt Užavas pagasta padomes 2009.gada 26.februāra sēdes Nr.2 lēmuma Nr.2 „Par 

detālā plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu SIA „Baltic Wind Power 

Corporation LTD” 4 punktu: 

- aizstāt vārdu „atļaut” ar vārdu „veikt”; 

- svītrot no lēmuma 5.punktu. 

- Lēmuma 1.pielikuma 4.punktā Plānojamā teritorija svītrot zemes īpašumus 

„Kalveres” (kadastra Nr.9878 004 0050; 9878 006 0019); „Norīši” (kadastra 

numurs  9878 004 0013); „Cinīši” (kadastra numurs 9878 006 0005); 

- svītrot vārdus „instrumentālā uzmērīšana”; 

- Precizēt 6.punktu: 

                      3.daļu aizstāt ar vārdiem „Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles daļa”; 

                      svītrot „A/S „Augstsprieguma tīkls”; 
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                      pievienot VA „Civilās aviācijas aģentūra”. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Užavas pagasta pārvaldei. 

 

18. § 
PAR ATĻAUJU LUDMILAI  MACKO  

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „PRIEDES 195”, TĀRGALES PAGASTĀ   
      (ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 22.01.2010. ir saņēmusi Ludmilas Macko, personas kods ***, 

adrese:***, iesniegumu (reģ.Nr.1.10-75), kurā tiek lūgts atļaut iegūt īpašumā Tārgales pagasta 

Akmeņdzirās esošā nekustamā īpašuma ,,Priedes 195” zemes vienību ar kadastra numuru***. 

Iesniegumam pievienoti dokumentu atvasinājumi: 21.01.2010. pirkuma līguma noraksts, 

zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna kopija.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Ludmila Macko kā 

Latvijas Republikas nepilsone atbilst likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

4.daļā minētajai personu kategorijai, kas zemi iegūt īpašumā var ar ierobežojumiem, kuri 

noteikti šī likuma 29.pantā. Ievērojot likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta 

1.daļu un 2.daļu, domei ir pienākums izskatīt iesniegumu. Uz zemes vienības „Priedes 195”, 

kadastra numurs***, atrodas divas mazēkas, zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis - 

0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve atbilst spēkā esošajam Tārgales pagasta Teritorijas 

plānojumam. Uz zemes vienību „Priedes 195” neattiecas likuma ,,Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 29.panta 2.daļā minētie ierobežojumi.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta 4.daļu; 29.pantu un 30.panta 1.daļu, 2.daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

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

 

1. Atļaut iegūt īpašumā Ludmilai Macko, personas kods***, zemes vienību ,,Priedes 

195”, kadastra numurs***, ar kopplatību 0.0602 ha. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 
 

 

19. § 
PAR ATĻAUJU RAISAI  KORŠUNOVAI   

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „AKMEŅDZIRAS 37”, TĀRGALES PAGASTĀ   

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam 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 dome 17.02.2010. ir saņēmusi Raisas Koršunovas (Raisa Korshunova), 

personas kods***, dzīvojošas***, iesniegumu (reģ. Nr.1.10-150), kurā tiek lūgts atļaut iegūt 

īpašumā Tārgales pagasta Akmeņdzirās esošā nekustamā īpašuma ,,Akmeņdziras 37” zemes 

vienību ar kadastra numuru***, kopplatība 0.1022 ha. Iesniegumam pievienoti dokumentu 

atvasinājumi: pases kopija, zemes robežu plāna kopija, VZD 29.02.2008. lēmums Nr.11-01-

ZK1/27.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Raisa Koršunova kā 

Krievijas Fedrācijas pilsone atbilst likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

4.daļā minētajai personu kategorijai, kas zemi iegūt īpašumā var ar ierobežojumiem, kuri 

noteikti šī likuma 29.pantā. Ievērojot likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta  

1.daļu un 2.daļu, domei ir pienākums izskatīt iesniegumu. Zemes vienība ,,Akmeņdziras 37”, 

kadastra numurs 9866 008 1037, ir neapbūvēta, tai noteiktais lietošanas mērķis - 0601 

individuālo dzīvojamo māju apbūve atbilst spēkā esošajam Tārgales pagasta Teritorijas 

plānojumam. Uz zemes vienību ,,Akmeņdziras 37” neattiecas likuma ,,Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 29.panta 2.daļā minētie ierobežojumi.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

28.panta 4.daļu; 29.pantu un 30.panta 1.daļu, 2.daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

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

 

1. Atļaut iegūt īpašumā Raisai Koršunovai (Raisa Korshunova), personas kods ***, 

nekustamā īpašuma ,,Akmeņdziras 37”, zemes vienību ar kadastra numurs ***, ar 

kopplatību 0.1022 ha. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

20. § 
PAR ADREŠU PIEŠĶIRŠANU AS „LATVENERGO” TRANSFORMATORU BŪVĒM 

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 02.02.2010. ir saņēmusi A/S „Sadales tīkls”, Rietumu reģiona, 

Rīgas ielā 56, Liepājā, LV-3401, 18.05.2009. iesniegumu, reģ. Nr.344, ar lūgumu piešķirt 

adreses AS „Latvenergo” bilancē esošajām transformatoru būvēm, kuras atrodas Ventspils 

novada administratīvajā teritorijā. Iesniegumā minētas astoņas transformatoru būves, kuras 

atrodas uz citām personām piederošiem zemes gabaliem.  

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 11.02.2010. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 
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A.Jaunsleinis, 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 nosaukumus un adreses transformatoru būvēm : 

 

1.1.  Transformatora būvei, kura atrodas uz zemes gabala ar kadastra numurs 9850 

002 0377 Jūrkalnes pagastā, piešķirt nosaukumu „Transformators STP-5249” un 

adresi: „Transformators STP-5249”, Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads; 

1.2.  Transformatora būvei, kura atrodas uz zemes gabala „Medņi”, kadastra 

numurs 9870 012 0143, Ugāles pagastā, piešķirt nosaukumu „Transformators STP-

5468” un adresi: „Transformators STP-5468”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils 

novads; 

1.3.  Transformatora būvei, kura atrodas uz zemes gabala „Gatnieki”, kadastra 

numurs 9870 004 0003, Ugāles pagastā, piešķirt nosaukumu „Transformators STP-

5478” un adresi: „Transformators STP-5478”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils 

novads; 

1.4.  Transformatora būvei, kura atrodas uz zemes gabala „Lejnieki”, kadastra 

numurs 9870 014 0046, Ugāles pagastā, piešķirt nosaukumu „Transformators STP-

5486” un adresi: „Transformators STP-5486”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils 

novads; 

1.5. Transformatora būvei, kura atrodas uz zemes gabala „Mehāniskās darbnīcas”, 

kadastra numurs 9870 004 0131, Ugāles pagastā, piešķirt nosaukumu 

„Transformators STP-5475” un adresi: „Transformators STP-5475”, Ugāle, Ugāles 

pagasts, Ventspils novads; 

1.6.  Transformatora būvei, kura atrodas uz zemes gabala ar kadastra numurs 9870 

004 0239 Ugāles pagastā, piešķirt nosaukumu „Transformators STP-5476” un 

adresi: „Transformators STP-5476”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads; 

1.7. Ttransformatora būvei, kura atrodas uz zemes gabala „Laukgaļu ferma”, 

kadastra numurs 9874 006 0243, Usmas pagastā, piešķirt nosaukumu 

„Transformators STP-5453” un adresi: „Transformators STP-5453”, Usmas 

pagasts, Ventspils novads; 

1.8.  Transformatora būvei, kura atrodas uz zemes gabala „Darbnīcas”, kadastra 

numurs 9894 005 0120, Zlēku pagastā, piešķirt nosaukumu „Transformators STP-

5164” un adresi: „Transformators STP-5164”, Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils 

novads. 

 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu iesniedzējam 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. 

 

21. § 
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU ZIRU SKOLAS ĒKĀM UN ZEMES VIENĪBAI  

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam 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. 

Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Valsts zemes dienesta (VZD) 

Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas par to, ka Ziru pamatskolas ēkai, tai piekrītošajām ēkām, 

kā arī zemes vienībai, uz kuras minētās ēkas atrodas, nav piešķirta adrese.  

Ventspils novada pašvaldība, izskatot jautājumu, konstatē, ka ēkas Ziru pagasta Ziru 

ciemā, kurās atradās izglītības iestāde – Ziru pamatskola, atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra numuru 9890 001 0394 ar aptuvenu kopplatību 9.3 (deviņi veseli un 3/10) ha. Skolas 

ēkām un zemes vienībai nav piešķirta adrese. Uz zemes vienības ar kadastra numuru 9890 001 

0394 atrodas arī daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra numuru 9890 001 0394 003 un tai 

piekrītošās ēkas, kuru adrese jau ir reģistrēta Valsts zemes dienesta Adrešu reģistrā – 

„Strazdi”, Ziras, Ziru pag., Ventspils nov.  

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

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

"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9., 9.1.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (11.02.2010.) lēmumu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 zemes vienībai ar kadastra numuru 9890 001 0394, ar kopplatību 9.3 ha, un uz 

tās esošai skolas ēkai, kā arī tai piekrītošajām ēkām, būvēm adresi: „Ziru skola”, Ziras, 

Ziru pagasts, Ventspils novads.  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ziru pagasta pārvaldei un 

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 

 

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. 

 

22. § 
PAR ADREŠU PIEŠĶIRŠANU ZEMES VIENĪBĀM UN ĒKAI 

TĀRGALES PAGASTĀ  

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 14.01.2010 ir saņēmusi Guntara Ekmaņa, personas kods ***, 

adrese: ***, iesniegumu (reģ.Nr.1.10-43) ar lūgumu piešķirt adresi viņa īpašumā esošām 

zemes vienībām ar kadastra numuriem *** un***, kā arī uz pēdējās no tām esošai ēkai. 
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Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: zemesgrāmatu apliecības (divas), robežu plāni 

(divi). 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka Tārgales pagasta Krievlaukos esošo zemes vienību nosaukumi jau ir reģistrēti 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Kadastra reģistrā. Tie attiecīgi ir: zemes vienībai ar 

kadastra numuru  ***, kopplatība 0.8883 ha, -„Lāčsētas”, zemes vienībai ar kadastra numuru  

***, kopplatība 1.39 ha, - „Ķepaiņi”. Uz zemes vienības „Ķepaiņi” atrodas nedzīvojamā ēka, 

kurai adrese nav piešķirta. Atbilstoši 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 

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

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

apstiprinātajām ciemu robežām abas zemes vienības atrodas Tārgales pagasta Krievlauku 

ciema robežās.  

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

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

"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9., 9.1.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (11.02.2010.) lēmumu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 adreses divām zemes vienībām.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

23. § 
PAR ZEMES VIENĪBU PLATĪBU PRECIZĒŠANU TĀRGALES PAGASTĀ 

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 18.01.2010. no Valsts zemes dienesta (VZD) Ziemeļkurzemes 

reģionālās nodaļas ir saņēmusi vēstuli (reģ.Nr.190) ar informāciju par situāciju, ka vairākām 

zemes vienībām Tārgales pagastā zemes vienības platība kadastra informācijas sistēmas teksta 

un grafiskajā daļā nesakrīt. Vēstulē minētas piecas zemes vienības, kuras atrodas bijušajā 

dārzkopības sabiedrības „Platene” teritorijā, un kuru faktiskā lietošana ir lauksaimniecība.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: vēstulē minētas zemes 

vienības Tārgales pagastā: „Platene 19”, „Platene 34”, „Platene 38”, „Platene 46”, un „Platene 

48”. To platības VZD Nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmas teksta un 

grafiskajā daļā nesakrīt ārpus pieļaujamās platības robežām, jeb pārsniedz 1% no teksta daļā 

ievadītās platības. 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, 
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vadoties no VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas materiāliem, 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas (11.02.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

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

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 sekojošu zemes vienību precizētās platības: 

1.1. zemes vienībai „Platene 19”, kadastra numurs 9866 014 1819 – 0.22 ha, 

1.2. zemes vienībai „Platene 34”, kadastra numurs 9866 014 1834 – 0.21 ha, 

1.3. zemes vienībai „Platene 38”, kadastra numurs 9866 014 1838 – 0.26 ha, 

1.4. zemes vienībai „Platene 46”, kadastra numurs 9866 014 1846 – 0.22 ha, 

1.5. zemes vienībai „Platene 48”, kadastra numurs 9866 014 1848 – 0.23 ha; 

 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt Tārgales pagasta pārvaldei un Valsts Zemes dienesta 

Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 

 

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. 
 

24.§ 

PAR 17.12.2009. VENTSPILS NOVADA DOMES LĒMUMA  

(prot. Nr.12, 32.§) 1.PUNKTA 1.23. APAKŠPUNKTA ATCELŠANU  

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Valsts zemes dienesta (VZD) 

Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas par to, ka Ventspils novada domes 2009.gada 

17.decembra lēmuma „Par Ventspils novadā esošu zemes vienību piekritības un lietošanas 

mērķu noteikšanu” (protokols Nr.12), 32.§ 1.punkta 1.23. apakšpunkts, kurā tiek noteikta 

zemes vienības ar kadastra numuru 9874 001 0136, „Ceļš Nr.14” ar kopplatību aptuveni 0.8 

ha piekritība pašvaldībai, ir pretrunā ar Usmas pagasta pārvaldes 2009.gada 26.februāra 

lēmumu „Par ceļa nodošanu” (protokols Nr.3, 8.§), ar kuru konkrētais zemes gabals ir nodots 

bez atlīdzības AS „Latvijas valsts meži”.  

Ventspils novada pašvaldība, izskatot jautājumu, konstatē, ka par zemes vienību „Ceļš 

Nr.14”, kadastra numurs 9874 001 0136, kopplatība aptuveni 0.8 ha, ir pieņemti divi 

administratīvie akti, no kuriem, saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 83.panta 2.daļu, 

spēkā ir pēdējais. Tā kā augstākminēto zemes vienību lieto AS „Latvijas valsts meži” 

mežsaimniecisko darbu veikšanai un kokmateriālu pārvadāšanai, secināms, ka Ventspils 

novada domes 2009.gada 17.decembra lēmums ir nelabvēlīgs AS „Latvijas valsts meži”. 

Saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 85.panta 1.daļu, adresātam nelabvēlīgu tiesisku 
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administratīvo aktu var atcelt jebkurā brīdī. Tādējādi Ventspils novada domes 2009.gada 

17.decembra lēmuma „Par Ventspils novadā esošu zemes vienību piekritības un lietošanas 

mērķu noteikšanu” 32.§ 1.punkta 1.23. apakšpunkts atceļams.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 83.panta 2.daļu, 

85.panta 1.daļu, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 11.02.2010. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

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

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

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

 

1. Atcelt Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra lēmuma( protokols Nr.12) 

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

noteikšanu” 1.punkta 1.23. apakšpunktu attiecībā uz zemes vienības ar kadastra 

numuru 9874 001 0136 piekritību pašvaldībai.  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Usmas pagasta pārvaldei un 

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai. 

 

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

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

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

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

 

25. § 
PAR PAŠVALDĪBAS ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU  

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 2010.gada janvārī un februārī ir saņēmusi iedzīvotāju 

iesniegumus ar lūgumiem iznomāt pašvaldības zemes gabalus personīgo palīgsaimniecību, 

lauksaimniecības vajadzībām. Iesniegumiem pievienoti attiecīgo pagastu pārvalžu un Piltenes 

pilsētas pārvaldes 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 Ministru Kabineta 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, G.Mačtams, 

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

nav, ATTURAS – nav, R.Krūmiņam nepiedaloties balsošanā, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar 11 personām. 
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2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz trijām  lapām. 

 

26. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „LUNKAS“, VĀRVES PAGASTĀ    

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Ventspils novada pašvaldība 03.02.2010. ir saņēmusi Anitas Zubovas, personas kods ***, 

dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-104), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņai piederošo nekustamo īpašumu: ”Lunkas”, 

kadastra numurs***, Vārves pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

03.02.2010. 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 

pirmās daļas 18.punktu, 78.pantu  un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 11.februāra sēdes lēmumu, 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 ”Lunkas”, kadastra 

numurs***, Vārves pagastā, ar kopplatību 1. 2 ha. 

 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām  lapām. 

 

27. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „PRIEDES 254“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Tārgales pagasta pārvalde un Ventspils novada pašvaldība 05.02.2010. ir saņēmusi Valērija 

Giņko, personas kods***, dzīvojoša***,  iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-139), ar 

piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Marijai 

Belousai, personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Priedes 254”, kadastra 

numurs***, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienota dokumentu kopija: 05.02.2010. 

pirkuma līgums. 
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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 pirmās 

daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 11.februāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 ”Priedes 254”, kadastra 

numurs***, Tārgales pagastā, ar kopplatību 0.0644 ha. 

 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām  lapām. 

 

28. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „VIENĪBAS IELA 22“, POPĒ   

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 17.02.2010. ir saņēmusi Andreja Bērziņa, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-148), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: 

”Vienības iela 22”, kadastra numurs***, Popes pagastā. Nekustamajā īpašumā  ietilpst zemes 

vienība ar kopplatību 0,138 ha un uz tās esoša dzīvojamā māja ar palīgēkām. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 12.02.2010. 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, 78.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 ”Vienības iela 22”, Popē, 

Popes pagastā, kadastra numurs***. 

 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām  lapām. 

 

29. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „JŪRMALAS“, VĀRVES PAGASTĀ    

(ziņo:M.Libkovskis) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

         Ventspils novada pašvaldība 05.02.2010. ir saņēmusi Ulda Ķira, personas kods ***, 

pilnvarotās personas Nila Šroma, personas kods***, dzīvojoša ***,  iesniegumu (reģistrēts ar 

Nr.1-10-106), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā 

uz U.Ķirim piederošo nekustamo īpašumu: ”Jūrmalas”, kadastra numuru***, Vārves pagastā. 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 27.01.2010. pirkuma līgums, zvērināta notāra 

Lienes Grāvītes apliecināta ģenerālpilnvara Nr.2683, 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, 78.pantu  un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 11.februāra sēdes lēmumu, 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 ”Jūrmalas”, kadastra 

numurs***, Vārves pagastā, ar kopplatību 12.0 ha.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām  lapām. 

 

 

30. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „PRIEDES 195“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

   Ventspils novada pašvaldība 22.01.2010. ir saņēmusi Ludmilas Macko, personas kods***, 

dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-76), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Severīnam Daubaram, personas kods***, 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Priedes 195”, kadastra numurs***, Tārgales pagastā. 

Iesniegumam pievienota dokumentu kopija: 21.01.2010. 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, 78.pantu  un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 11.februāra sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 
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M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 ”Priedes 195”, kadastra 

numurs***, Tārgales pagastā, ar kopplatību 0.0602 ha.  

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām  lapām. 
 

                                                                                        

31. § 
PAR NOVADA DOMES DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJAS 

IZVEIDOŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks  informē par lēmuma un nolikuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma un nolikuma projektu. 

    Pamatojoties uz uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 4. punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 

60.panta 2.daļu, kas nosaka, ka novada dzīvojamo māju privatizācijas komisiju piecu locekļu 

sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ attiecīgā novada dome, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

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

 

1. Izveidot Ventspils novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju sekojošā sastāvā:  

1.1. Mārtiņš Libkovskis - novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

1.2. Guna Punkstiņa – novada domes centrālās administrācijas dzīvokļa jautājuma 

speciālists; 

1.3. Gatis Landmanis - novada domes centrālās administrācijas zemes ierīcības un 

nekustamo īpašumu speciālists; 

1.4. Voldemārs Akmentiņš - novada domes centrālās administrācijas transporta, ceļu un 

komunālo jautājumu speciālists; 

1.5. Natālija Pavlova – novada domes centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vecākais grāmatvedis. 

2. Par Ventspils novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāju apstiprināt 

novada domes centrālās administrācijas zemes ierīcības un nekustamo īpašumu speciālistu 

Gati Landmani. 

3. Par Ventspils novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sekretāru apstiprināt novada 

domes centrālās administrācijas dzīvokļa jautājuma speciālistu Gunu Punkstiņu. 

4. Apstiprināt Ventspils novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu 

(pielikumā uz  četrām lapām). 
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32. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

AMATU UN AMATALGU SARAKSTĀ 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks  informē par lēmuma un nolikuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma un nolikuma projektu. 

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

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

9.10.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes 2010.gada 16.februāra lēmumu, 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 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 3.martā. 

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. 

 

33. § 
PAR   VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS VIEGLO PASAŽIERU AUTOMOBIĻU 

IZMANTOŠANAS KĀRTĪBU 

(ziņo:A.Mucenieks, debatēs:D.Valdmanis, R.Krūmiņš, M.Dadzis, G.Bože) 

 

A.Mucenieks  informē par lēmuma un nolikuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma un nolikuma projektu. 

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

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā“ 18.panta pirmo daļu, Ministru 

Kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1666 „Kārtība, kādā ar iedzīvotāju 

ienākumu nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru 

automobili personīgām vajadzībām“, kā arī ņemot vērā novada domes Finanšu komitejas 

sēdes 2010.gada 16.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

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

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

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

 

1. Atļaut izmantot novada pašvaldības vieglos pasažieru automobiļus darba pienākumu 
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pildīšanai un nokļūšanai no mājām uz darbavietu, un no darbavietas uz mājām, 

sekojošām amatpersonām: 

1.1. novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam- automobilis VW PASAT, 

reģ.nr. HB 8697,  atrašanās vieta ***. 

1.2. novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Mārim Dadzim- automobilis 

HYUNDAI SONATA, reģ.nr. GA 6300, atrašanās vieta ***. 

 

1.3. novada domes priekšsēdētāja 1.vietniecei Gunitai Ansonei- automobilis MAZDA 

6, reģ.nr. FO 7542, atrašanās vieta***. 

 

1.4. novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Libkovskim- automobilis 

HYUNDAI 130 CW, reģ.nr. HG 4010, atrašanās vieta ***. 

 

1.5. novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim - automobilis 

HYUNDAI SONATA, reģ.nr. GA 6400, atrašanās vieta***. 

 

1.6. Puzes pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Pudulis-Indāns, automobilis 

CHEVROLET TACUMA, reģ.nr. FL6215, atrašanās vieta***. 

 

1.7. Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, automobilis CHEVROLET 

CAPTIVA, reģ.nr. GM 674, atrašanās vieta***. 

 

1.8. Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja Helēna Boitmane, automobilis HYUNDAI 

ELANTRA, reģ.nr. GG 4353, atrašanās vieta***. 

 

1.9.  Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Anželika Brālīte, automobilis MAZDA 

PREMACY, reģ.nr. ER 2999, atrašanās vieta***. 

  

1.10. Sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaha, automobilis HYUNDAI SONATA, 

reģ.nr. FA 2165, atrašanās vieta***. 

 

2. Noteikt, ka norēķini par lēmuma 1.punktā minēto vieglo pasažieru automobiļu lietošanu 

tiek veikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

3. Atļaut izmantot novada pašvaldības iestāžu vadītājiem darba pienākumu pildīšanai 

sekojošus vieglos pasažieru automobiļus, nosakot automobiļu atrašanās vietu: 

3.1. Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka, automobilis VW JETTA, reģ.nr. 

GE 9342, atrašanās vieta***. 

3.2. Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Ivars Grundmanis, automobilis AUDI A4, 

reģ.nr. HE 98, atrašanās vieta***.  

3.3. Popes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Krauze, automobilis OPEL VECTRA, 

reģ.nr. EU 6713, atrašanās vieta***. 

3.4. Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters, automobilis OPEL ASTRA 

CARAVAN, reģ.nr. ER 3725, atrašanās vieta***. 
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3.5. Užavas pagasta pārvaldes vadītāja Laima Erliha Štranka, automobilis FORD 

GALAXY, reģ.nr. FZ 8513, atrašanās vieta . 

3.6. Ziru pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Ceriņa, automobilis VW GOLF, reģ.nr. 

FM 9293, atrašanās vieta ***. 

3.7. Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Cekule, automobilis HYUNDAI TRAJET, 

reģ.nr. HC 2366, atrašanās vieta ***. 

3.8. Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs Jānis Abakuks, automobilis HYUNDAI 

SONATA, reģ.nr. GK 8500, atrašanās vieta ***. 

3.9. Bērnu nama „Stikli” direktors Guntis Lučins, automobilis CHRYSLER TOWN 

COUNTRY, reģ.nr. GU 9872, atrašanās vieta***. 

4. Noteikt, ka iestādes darbinieki  izmanto darba pienākumu pildīšanai sekojošus novada 

pašvaldības transportlīdzekļus: 

4.1. Iestāde „Ventspils novada pašvaldība”- automobilis HYUNDAI H1, reģ.nr. HD 

7119,  atrašanās vieta Skolas iela 4, Ventspils. 

4.2. Iestādei Ances pagasta pārvalde- automobilis VW TRANSPORTER, reģ.nr. GS 

1742, atrašanās vieta „Ausmas”, Ances pagasts, Ventspils novads. 

4.3. Iestādei Popes pagasta pārvalde-  automobilis HYUNDAI TRAJET, reģ.nr. HC 

183, atrašanās vieta „Sniķeri”, Popes pagasts, Ventspils novads 

4.4. Iestādei Puzes pagasta pārvalde- automobilis VW CARAVELLE, reģ.nr. BH 

1958, atrašanās vieta ”Kļavas”, Puzes pagasts, Ventspils novads. 

4.5. Iestādei Tārgales pagasta pārvalde- automobilis FORD TRANSIT, reģ.nr. CR 

8827, atrašanās vieta „Šķēres”, Tārgales pagasts, Ventspils novads. 

4.6. Iestādei Ugāles pagasta pārvalde- automobilis RENAULT MEGANE, reģ.nr. ED 

6122, atrašanās vieta ”Īves”, Ugāles pagasts, Ventspils novads. 

4.7. Iestādei Usmas pagasta pārvalde- automobilis MERCEDES BENZ SPRINTER 

208, reģ.nr. FA 4945, atrašanās vieta ”Katlumāja”, Usmas pagasts, Ventspils 

novads. 

4.8. Iestādei Vārves pagasta pārvalde- automobilis VW TRANSPORTER, reģ.nr. GC 

1388, atrašanās vieta ”Rozītes”, Vārves pagasts, Ventspils novads. 

4.9. Iestādei „Bērnu nams „Stikli””- automobilis HYUNDAI H1, reģ.nr. GJ 5442, 

atrašanās vieta ”Tērces”, Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads. 

4.10. Iestādei Piltenes pilsētas pārvalde- automobilis HYUNDAI H1, reģ.nr. HG 

4130 un automašīna LADA 4X4, reģ.nr. HA 3316, atrašanās vieta Lielā iela 28, 

Piltene, Ventspils novads. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu pagastu/pilsētas pārvaldēm.  
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34. § 
        PAR IZMAIŅĀM VENTSPILS NOVADA ZIRU PAGASTA PĀRVALDES ŠTATU 

SARAKSTĀ  

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

 

A.Mucenieks informē par sagatavoto lēmuma projektu par Ventspils novada Ziru pagasta 

pārvaldes štatu sarakstā amata vienības - Ziru pamatskolas sargs, likvidēšanu. Informē, ka Ziru 

pagasta pārvaldes štatu sarakstu dome nav apstiprinājusi, tādējādi šāds jautājums nav domes 

kopetencē. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

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

Neizskatīt jautājumu par Ventspils novada Ziru pagasta pārvaldes štatu saraksta amata 

vienības - Ziru pamatskolas sargs likvidēšanu. 

 

 

 

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

Ventspils novada pašvaldības kultūras darba organizatores Zanes Pamšes un Izglītības 

pārvaldes vadītājas Ainas Klimovičas ziņojumu par novada pašvaldības pārvaldes struktūras 

optimizāciju.  

 

Ventspils novada pašvaldības kultūras darba organizatore Zane Pamše ziņo par Ventspils 

novada pārvaldes struktūras optimizēšanu Kultūras pārvaldes ietvaros. 

 

Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča ziņo par Ventspils novada pārvaldes struktūras 

optimizēšanu kultūras pārvaldes ietvaros. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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 zināšanai kultūras darba organizatores Zanes Pamšes un Izglītības pārvaldes 

vadītājas Ainas Klimovičas sniegtos ziņojumus. 

2. Uzskatīt par nepieciešamu turpināt darbu pie Izglītības pārvaldes un Kultūras 

pārvaldes modeļa pilnveidošanas ar mērķi no 2010.gada 1.jūliju izveidot divas 

patstāvīgas iestādes. 

3. Objektīva lēmuma pieņemšanai par novada pašvaldības komunālās saimniecības un 

nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, uzdot domes priekšsēdētājam ar rīkojumu 

noteikt nepieciešamos pasākumus un informēt novada domi.  

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

Sēdi slēdz plkst. 12.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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