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 SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  25.martā                                                                                   16 
                                                                                                                            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 

                                    Ilva Cērpa 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Gatis Landmanis, zemes ierīcības un nekustamo īpašumu speciālists 
                                     

Nepiedalās deputāti-  Nellija Sileviča 

Dainis Veidemanis 

 

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

                                                           

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

sekojošiem  jautājumiem: 

 

1. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Stīliņi”). 

2. Par izmaiņām kultūras un sporta komisijas locekļu sastāvā. 

3. Par vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu Ventspils novada amatierkolektīvu 

vadītājiem. 

4. Par izmaiņām Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļu sastāvā. 

5. Par SIA „GP& auto„ iesnieguma izskatīšanu. 

6. Par grozījumiem Ziru pagasta padomes 12.02.2008. lēmumā Nr.4, 4.§). 
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7. Par detālplānojuma „Aivas” izstrādes uzsākšanu. 

8. Par līdzdalību projektu konkursā „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai 

pielāgošana pašvaldībās”. 

9. Par medību tiesību nomas līguma pārjaunošanu. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, 

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

 

     Apstiprināt šādu 2010.gada 25.marta domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par kopīgas Piltenes pilsētas un Piltenes pagasta pārvaldes izveidošanu. 

2. Par Zlēku pagasta pārvaldes iesniegumu. 

3. Par Ances pagasta pārvaldes iesniegumu. 

4. Par līdzekļu iedalīšanu nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

5. Par līdzekļu iedalīšanu biedrībai „Ventspils Galda hokeja klubs”. 

6. Par līdzekļu iedalīšanu biedrībai „Spārni”. 

7. Par līdzekļu iedalīšanu tautas tērpu iegādei. 

8. Par līdzekļu iedalīšanu Ugāles Mūzikas un Mākslas skolai. 

9. Par līdzekļu iedalīšanu beigto dzīvnieku savākšanai Ventspils novadā. 

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumā (prot.Nr.15, 

33.§). 

11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” 

apstiprināšanu. 

12. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” 

apstiprināšanu. 

13. Par Puzes pagasta rotaļu centru „Rūķītis”. 

14. Par Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba samaksu. 

15. Par Ventspils novada pagastu/pilsētas interneta mājas lapu un avīžu nefinansēšanu. 

16. Par Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas nolikuma un komisijas sastāva 

apstiprināšanu. 

17. Par saistošiem noteikumiem „Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar 

vieglajiem taksometriem licencēšanu Ventspils novadā”. 

18. Par noteikumiem „Dokumentu sagatavošanas un aprites kārtība Ventspils novada 

pašvaldībā”. 

19. Par Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

20. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.03.2010. lēmuma 

Nr.4, 1.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 

2010.gada 2.marta lēmumu Nr.5 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” 

apstiprināšanu. 

21. Par Ventspils novada tautas un kultūras namu darbinieku vienotu darba samaksas kritēriju 

noteikšanu. 

22. Par Ventspils novada bibliotekāru vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu. 

23. Par Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtības noteikumiem. 

24. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu. 

25. Par SIA „Ventspils grāmatnīcas” iesnieguma izskatīšanu. 

26. Par Užavas poldera hidrotehnisko būvju apsaimniekošanas pārņemšanu un uzturēšanu. 
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27. Par piedalīšanos ERAF projekta konkursā „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi”. 

28. Par izmaiņām Ventspils novada domes 25.02.2010.lēmumā „Par iespējamo pieteikšanos 

ERAF līdzfinansējumam ūdenssaimniecības sakārtošanai apdzīvotās vietās līdz 2000 

iedzīvotājiem”. 

29. Par izmaiņām Ventspils novada domes 25.02.2010.lēmumā „Par iespējamo pieteikšanos 

ERAF līdzfinansējumam ūdenssaimniecības sakārtošanai apdzīvotās vietās līdz 2000 

iedzīvotājiem”. 

30. Par būvniecības ieceri nekustamā īpašuma „Ošlejas”, Vārves pagastā, Ventspils novadā. 

31. Par saistošiem noteikumiem „Užavas Poldera hidrotehnisko būvju uzturēšanas un 

apsaimniekošanas  noteikumi” apstiprināšanu. 

32. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu I.Zolei. 

33. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu Ērikam Pleinicam. 

34. Par pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu. 

35. Par adreses pieraksta precizēšanu Popes un Rindas ev. Luterāņu baznīcām. 

36. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

37. Par nosaukuma „Valsts mežs Usma” piešķiršanu zemes vienībām. 

38. Par AS „Latvenergo” transformatoru būvju uzturēšanai nepieciešamās zemes platības 

noteikšana. 

39. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai „Kalnezeri” Popes pagastā. 

40. Par atļauju I.Simsekam iegūt īpašumā zemes vienību „Viktorija”. 

41. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un palīgēkai Tārgales pagastā „Nomaļi”. 

42. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Medulāji”). 

43. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ceļtekas”). 

44. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Dzeguzes”). 

45. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Aivas”). 

46. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Lielā 44, Piltene”). 

47. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Robežu 2, Piltene”). 

48. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jaungates”). 

49. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Oļi”). 

50. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kalnstrauti”). 

51. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kraujmalas”). 

52. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Spulgas”). 

53. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Lojāti”). 

54. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ēči”, „Jaunstolti”). 

55. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kamenes”). 

56. Par autoceļa Ventspils-Kolka zemes vienību sadali, robežu precizēšanu, nosaukuma 

piešķiršanu. 

57. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Stīliņi”). 

58. Par izmaiņām kultūras un sporta komisijas locekļu sastāvā. 

59. Par vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu Ventspils novada amatierkolektīvu 

vadītājiem. 

60. Par izmaiņām Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļu sastāvā. 

61. Par SIA „GP& auto„ iesnieguma izskatīšanu. 

62. Par grozījumiem Ziru pagasta padomes 12.02.2008. lēmumā Nr.4, 4.§). 

63. Par detālplānojuma „Aivas” izstrādes uzsākšanu. 

64. Par līdzdalību projektu konkursā „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai 

pielāgošana pašvaldībās”. 

65. Par medību tiesību nomas līguma pārjaunošanu. 
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1.§ 
PAR  KOPĪGAS  PILTENES PILSĒTAS UN PILTENES PAGASTA  PĀRVALDES 

IZVEIDOŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma  projektu. 

Lai nodrošinātu novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Ventspils novada 

Piltenes pilsētas un Piltenes pagasta teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu un 9.punktu, 69.
1
pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Izveidot kopīgu Ventspils novada Piltenes pilsētas un Piltenes pagasta pārvaldi, 

nosakot juridisko adresi Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.      

2. Noteikt, ka Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvalde ir Ventspils novada Domes 

izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina likumā „Par pašvaldībām” noteikto 

pakalpojumu pieejamību Ventspils novada Piltenes pilsētas un Piltenes pagasta 

teritorijā. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc atļaujas saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministra. 

 

2. § 
PAR ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU 

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

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

16.03.2010. saņemts Zlēku pagasta pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.819), kurā lūgts piešķirt 

papildus līdzekļus Zlēku pagasta pārvaldei autobusa biļešu apmaksai vidusskolēniem Ls 

2472,80 apmērā, nokļūšanai Stiklu internātskolā un vidusskolā. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010.gada 16.marta 

lēmumu, kā arī 2009.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par 

pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu 

tīkla maršrutos” 9.un 10.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

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

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

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

n o l e m j: 

 

1. Piešķirt Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldei Ls 2473 biļešu apmaksai pagasta 

skolēniem nokļūšanai uz novada un ārpus novada esošām izglītības iestādēm. 
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2. Lēmuma 1.punktā minēto summu iedalīt no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz 

gada beigām.  

 

3. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt Zlēku pagasta pārvaldes kontā pēc attiecīgā 

rēķina saņemšanas.  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Zlēku pagasta pārvaldei. 

 

3. § 
PAR ANCES PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

16.03.2010. saņemts Ances pagasta pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.821), kurā lūgts projekta 

„Ances pagasta sporta zāles un kultūras nama rekonstrukcija” ietvaros piešķirt pašvaldības 

līdzfinansējumu Ls 23 808 apmērā. 

      Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010.gada 16.marta 

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

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), 

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

 

1. Piešķirt Ventspils novada Ances pagasta pārvaldes projektam „Ances pagasta sporta 

zāles un kultūras nama rekonstrukcija” līdzfinansējumu Ls  23 808 apmērā. 

 

2. Lēmuma 1.punktā minēto summu iedalīt no saņemtā kredīta kases vadībai.  

 

3. Uzdot novada domes  Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt Ances pagasta pārvaldes  kontā pēc 

attiecīga rēķina saņemšanas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ances  pagasta pārvaldei. 
 

4. § 
PAR LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IERAKSTĪŠANAI 

ZEMESGRĀMATĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ņemot vērā to, ka nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā uz novada domes vārda nekustamo 

īpašumu „Vēdes Karjers”, kadastra numurs 9856 001 0072, kā arī Finanšu komitejas 

2010.gada 16.marta lēmumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, 

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

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

  n o l e m j: 

 

1. Iedalīt novada domes Centrālai administrācijai Ls 1000 no nesadalīto budžeta līdzekļu 

atlikuma uz gada beigām nekustamā īpašuma „Vēdes Karjers”, kadastra numurs 9856 

001 0072,   ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
 

 

5. § 
PAR LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU BIEDRĪBAI „VENTSPILS GALDA HOKEJA KLUBS” 

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

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

12.03.2010. saņemts biedrības „Ventspils Galda hokeja Klubs”, reģ.nr.40008057262, 

adrese: Siguldas iela 25-63, Ventspils, LV-3602,  iesniegums (reģ. Nr.795), kurā norādīts, ka 

biedrība aktīvi sadarbojas ar Ventspils novada skolām, iesaistot novada skolēnus savās 

rīkotajās aktivitātēs, lūdz piešķirt spēlētāju apbalvošanai  Ls 50. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010.gada 16.marta lēmumu 

un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), PRET - nav, 

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

 

1. Piešķirt biedrībai „Ventspils Galda hokeja Klubs”, reģ.nr.40008057262, Ventspils 

novada kausa galda hokejā izcīņas fināla junioriem- spēlētāju apbalvošanai paredzēto 

medaļu un piemiņas kausu iegādei Ls 50 apmērā. 

 

2. Uzdot novada domes  Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

apmaksāt biedrības „Ventspils Galda hokeja Klubs” iesniegto rēķinu lēmuma 

1.punktā norādītās summas apmērā. 

 

3. Lēmuma 1.punktā minēto summu iedalīt no pašvaldības pamatbudžeta sporta 

pasākumiem paredzētiem līdzekļiem. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu iesniedzējam. 

 

6. § 
PAR LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU BIEDRĪBAI „SPĀRNI” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

04.03.2010. saņemts iesniegums (reģ.Nr.724) no Ventspils novada sieviešu biedrības 

„Spārni”, reģ.nr.40008057629, adrese: Andreja iela 7, 4.stāvs, Ventspils, LV-3601,  kuros 

lūgts sniegt finansiālo atbalstu Ls 100 apmērā  transporta un dalības izstādē „Ražots Latvijā 

2010”  nodrošināšana, kā arī  04.03.2010. saņemts iesniegums (reģ.Nr.688) ar lūgumu sniegt 

līdzfinansējumu  pasākuma „Pagasta diena” norisei. 

      Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010.gada 16.marta 

lēmumu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), 

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

 

1. Piešķirt Ventspils novada sieviešu biedrībai „Spārni”, reģ.nr.40008057629, Ls 500 

pasākuma „Pagasta diena” organizēšanai, pēc vienošanās parakstīšanas. 

 

2. Piešķirt Ventspils novada sieviešu biedrībai „Spārni”, reģ.nr.40008057629, Ls 100 

transporta izdevumu segšanai un dalības izstādē „Ražots Latvijā 2010”  

nodrošināšanai. 

 

3. Lēmuma 2.punktā minēto summu iedalīt no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz 

gada beigām.  

 

4. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

lēmuma 1.un 2.punktā minētās summas pārskaitīt biedrībai „Spārni” pēc attiecīgo 

rēķinu saņemšanas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu iesniedzējam. 

 

 

7. § 
PAR LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU TAUTAS TĒRPU IEGĀDEI 

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

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

19.02.2010. saņemts Ventspils novada Piltenes pilsētas kultūras nama vadītājas Ārijas 

Vīksnes iesniegums (reģ.Nr. 552) par līdzekļu piešķiršanu tautas tērpu iegādei. 

      Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010.gada 16.marta 

lēmumu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atklāti balsojot: 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), 

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

 

1. Piešķirt Ventspils novada Piltenes pilsētas kultūras namam Ls 800 tautas tērpu 

iegādei. 
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2. Lēmuma 1.punktā minēto summu iedalīt no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz 

gada beigām.  

 

3. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt Piltenes pilsētas pārvaldes kontā pēc 

attiecīgā rēķina  saņemšanas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes pilsētas pārvaldei. 

 

8. § 
PAR LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU UGĀLES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAI 

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

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

25.02.2010. saņemts Ventspils novada Ugāles Mūzikas un Mākslas skolas iesniegums 

(reģ.Nr.644) kurā lūdz piešķirt papildus finansējumu Ls 48,57 apmērā mēnesī 4 

koncertmeistara stundu apmaksai 2010.gadā. 

      Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010.gada 16.marta 

lēmumu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), PRET - nav, 

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

   

1. Piešķirt Ventspils novada Ugāles Mūzikas un Mākslas skolai Ls 543 koncertmeistara 

stundu apmaksai. 

 

2. Lēmuma 1.punktā minēto summu iedalīt no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz 

gada beigām.  

 

3. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt Ugāles pagasta pārvaldes kontā pēc 

attiecīgā rēķina saņemšanas.  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles Mūzikas un Mākslas 

skolai. 
 

9. § 
PAR LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU BEIGTO DZĪVNIEKU SAVĀKŠANAI VENTSPILS 

NOVADĀ 

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

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ņemot vērā to, ka  likums „Par pašvaldībām” uzliek pienākumu pašvaldībai nodrošināt  savas 

teritorijas sanitāro tīrību, kā arī  pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010.gada 16.marta 

lēmumu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), 

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

   

1. Iedalīt novada domes Centrālajai administrācijai no pašvaldības nesadalītā budžeta 

atlikuma uz gada beigām Ls 3000 beigto dzīvnieku savākšanai no novada 

administratīvās teritorijas. 

 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim noslēgt līgumu par beigto 

dzīvnieku aiztransportēšanu.  

 

10. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 25.FEBRUĀRA 

LĒMUMĀ (PROTOKOLS NR.15, 33.§)  

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: G.Bože, D.Valdmanis) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada Sociālā dienesta vadītājas Intai Rudbahas 15.03.2010. 

iesniegumu (reģ.Nr.814), kurā norādīts, ka Sociālais dienests neizmantos ar novada domes 

25.02.2010. lēmumu (prot.Nr.15, 33.§) piešķirto automobili HYUNDAI SONATA, reģ.nr. 

FA 2165, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Čaklis, G.Roderte, E.Kuģeniece, 

M.Libkovskis), PRET - 1 balss (G.Bože), ATTURAS –nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Atcelt Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra lēmuma (protokols Nr.15, 

33.§) „Par Ventspils novada pašvaldības vieglo automobiļu izmantošanas kārtību” 

1.punkta 1.10. apakšpunktu, ar kuru piešķirts automobilis HYUNDAI SONATA, 

reģ.nr. FA 2165 Sociālā dienesta vadītājai Intai Rudbahai. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Sociālā dienesta vadītājai. 

 

11. § 
PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠOS NOTEIKUMOS NR.1 ”VENTSPILS PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS”  APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu  projektu. 
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      Ņemot vērā to, ka Licencēšanas komisijā tiks izskatīti nekomerciāla rakstura jautājumi, 

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Ventspils 

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

pašvaldības nolikums” (protokols Nr.4, 2.§) projektu. (Pielikumā). 

2. Sagatavot Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībā” 45.panta 

noteiktajā kārtībā. 

4. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Saistošo noteikumu 

parakstīšanas, rakstveidā un elektroniski tos nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

 

12. § 
PAR_GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1 

„VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu  projektu. 

     Ņemot vērā Ventspils novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr.6, 

11.§), pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 

19.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), 

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

  

1. Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošo noteikumus Nr.10 „Grozījumi Ventspils 

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

pašvaldības nolikums” (protokols Nr.4, 2.§). (Pielikumā). 

2. Sagatavot Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībā” 45.panta 

noteiktajā kārtībā. 

4. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Saistošo noteikumu 

parakstīšanas, rakstveidā un elektroniski tos nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

 

13. § 
PAR PUZES PAGASTA ROTAĻU CENTRA „RŪĶĪTIS” REORGANIZĀCIJU 

(ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 
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G.Ansone informē par lēmuma  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, un lai 

nodrošinātu vienotu izglītības iestāžu pārraudzību un ekonomisku pašvaldības budžeta 

līdzekļu izmantošanu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j:  
  

1. Reorganizēt Puzes pagasta rotaļu centru „Rūķītis” ar š.g.1.jūliju. 

2. Noteikt, ka Puzes pagasta rotaļu centra „Rūķītis” tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, 

mantas un arhīva pārņēmēja ir Puzes pamatskola. 

3. Uzdot Puzes pagasta pārvaldei līdz š.g.10.jūnijam izveidot reorganizācijas komisiju 5 

locekļu sastāvā un reorganizācijas komisijai līdz š.g.30.jūnijam nodrošināt materiālu 

un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā 

arī nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas saistību un arhīva nodošanu Puzes 

pamatskolai. 

4. Puzes pamatskolai līdz š.g.1.jūlijam izstrādāt pirmsskolas darbības plānu, licencēt 

atbilstošu izglītības programmu līdz š.g.1.jūlijam. 

5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī. 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Puzes pagasta pārvaldei, 

Puzes pamatskolai un Puzes pagasta rotaļu centram „Rūķītis”. 

 

14. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTIBAS IESTĀŽU SKOLOTĀJU 

PALĪGU DARBA SAMAKSU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un ievērojot 

pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba specifiku-līdzdalību un atbildību 

audzināšanas procesā, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j:  

 

1. Palielināt pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgiem darba samaksu no LVL 

180.00 uz LVL 195.00. 

2. Noteikt papildus finansējumu no Ventspils novada budžeta LVL 383.00 mēnesī (t.sk. 
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darba algām LVL 307,50, sociālā nodokļa samaksai LVL 75,50), gadā LVL 3447,-, 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2010. 

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

domes sēdes protokola nosūtīt lēmuma izrakstus sekojošām Ventspils novada 

pirmskolas izglītības iestādēm – Ugāles pagasta pārvaldes PII „Lācītis”, Piltenes 

pilsētas pagasta pārvaldes PII „Taurenītis”, Ances pagasta pārvaldes PII „Vālodzīte”, 

Popes pagasta pārvaldes PII „Zemenīte”, Vārves pagasta pārvaldes PII „Zīļuks”, 

Tārgales pagasta pārvaldes Tārgales pamatskolai, Jūrkalnes pagasta pārvaldes 

Jūrkalnes pamatskolai, Puzes pagasta pārvaldes Puzes pamatskolai, Užavas pagasta 

pārvaldes Užavas pamatskolai, Zlēku pagasta pārvaldes Zlēku pamatskolai, Vārves 

pagasta pārvaldes Zūru pamatskolai. 

 

15. § 
PAR VENTSPILS NOVADA  PAGASTU/PILSĒTAS INTERNETA MĀJAS LAPU UN 

AVĪŽU NEFINANSĒŠANU 

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

 

A.Mucenieks informē par lēmuma  projektu. 

G.Ansone norāda, ka Sociālā, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā lemts, ka 

pirms tiek slēgtas mājas lapas un netiek izdotas pagastu avīzes, ir jāveic jaunās mājas lapas 

un avīzes prezentācija. Jāprezentē savs redzējums šajā jautājumā. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma  projektu. 

Ņemot vērā to, ka Ventspils novada pilsētā un pagastos esošās aktualitātes tiek atspoguļotas 

Ventspils novada domes mājas lapā, kā arī tiks izdots laikraksts, kurā tiks  atspoguļotas visā 

novadā esošās aktualitātes, un pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010.gada 16.februāra 

lēmumu (prot. Nr.4, 1.§), kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Čaklis, 

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte), PRET – 2 balsis 

(M.Libkovskis, G.Bože), ATTURAS – 2 balsis (G.Ansone, E.Kuģeniece), Ventspils novada 

dome n o l e m j:  

 

1. Neapmaksāt novada pagastu/pilsētas interneta mājas lapu uzturēšanu no 2010.gada 

1.jūlija. 

2. Neapmaksāt novada pagastu/pilsētas avīžu izdošanu no 2010.gada 1.aprīļa. 

 

16. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES LICENCĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMA UN 

KOMISIJAS SASTĀVA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma un lēmuma  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma un lēmuma projektu. 
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   Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka 

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

var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās un 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 "Ventspils 

novada pašvaldības nolikums" 1.15.8.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas 2010.gada 

16.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas nolikuma  projektu 

(pielikumā uz 3 lapām). 

2. Sagatavot Licencēšanas komisijas nolikumu  parakstīšanai. 

3. Licencēšanas komisijas nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Izveidot Ventspils novada domes Licencēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā un par šīs 

komisijas locekļiem apstiprināt:   

Mārtiņu Libkovski, Gati Landmani, Gunitu Ansoni, Raiti Krūmiņu, Daini Veidemani. 

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

vietnieku.  

6. Apstiprināt par komisijas sekretāru Ilonu Stradiņu. 

 

 

17. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PASAŽIERU 

PĀRVADĀJUMU AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LICENCĒŠANU VENTSPILS 

NOVADĀ“ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par noteikumu  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otro daļu; 15.panta pirmās daļas 

11.punktu; 41.panta pirmās daļas 1.punktu; 21.panta pirmās daļas 14.punkta f)apakšpunktu, 

43.panta trešo daļu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, un ņemot vērā Finanšu  

komitejas (16.03.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

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

I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Saistošo noteikumu projektu „Saistošie 

noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu 

Ventspils novadā” (Pielikumā uz piecām lapām). 

2. Sagatavot minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā 

kārtībā. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos 
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noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

5. Ventspils novada Kancelejai ievietot saistošos noteikumus „Saistošie noteikumi par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Ventspils novadā”  

novada mājas lapā, kad saņemts atzinums no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas vai, ja likumā noteiktajā termiņā atzinums nav saņemts.  

 

18. § 
PAR NOTEIKUMIEM „DOKUMENTU SAGATAVOŠANAS  UN APRITES KĀRTĪBA 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nteikumu  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu 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” 

IV nodaļu un Valsts pārtvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, 

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

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Noteikumu projektu „Dokumentu 

sagatavošanas un aprites kārtība Ventspils novada pašvaldībā” (Pielikumā uz desmit 

lapām). 

2. Sagatavot minēto Noteikumus parakstīšanai. 

3. Noteikumi „Dokumentu sagatavošanas un aprites kārtība Ventspils novada 

pašvaldībā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

19. § 
PAR NOLIKUMU „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBA SAMAKSAS UN 

SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMS” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

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, Valsts un 

pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas 

14.punktu un Pārejas noteikumu 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības nodrošina, ka 

amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.aprīlim atbilst šā likuma 

prasībām, ņemot vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 16.marta sēdes 

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

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

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

n o l e m j:  
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1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma projektu „Ventspils novada 

pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (Pielikumā uz sešām 

lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikums” stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī. 

4. Ar šā Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ventspils novada domes 2009.gada 

30.jūlija Nolikums Nr. 2 „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikums” (protokols Nr. 4., 4.§). 

 

20. § 
PAR NOVADA DOMES SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA 

JAUTĀJUMU KOMITEJAS 18.03.2010. LĒMUMA NR.4,  1.§ „PAR VENTSPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2010.GADA  2.MARTA LĒMUMU Nr.5 

”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 18.03.2010. lēmuma Nr.4, 1.§ „Par Ventspils novada 

pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2010.gada 2.marta lēmuma Nr.5 „Par piešķirtajiem 

sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu sekojošā redakcijā:      

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

2.MARTA LĒMUMU Nr.5 ”PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM”   

(G.Ansone) 

     

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

2.martā pieņemto lēmumu Nr.5 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

 

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

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

sporta komiteja n o l e m j:  

 

Apstiprināt Sociālo lietu komisijas 02.03.2010. lēmumu Nr.5 „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 
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trūcīgu”, 17.06.2009. MK noteikumiem Nr.550 ”Kārtība, kādā, aprēķināms, piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

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

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

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

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

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

 

1. 02.03.2010. Sociālo lietu komisijas lēmumu Nr.5, par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem: 

1.1. Piešķirts trūcīgās ģimenes(t.sk. personas) statuss 84 ģimenēm( personām).  

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

otrajam pusgadam 36 trūcīgo ģimeņu bērniem . 

1.3. Piešķirti dzīvokļa pabalsti 59 mājsaimniecībām, kopējā summa Ls 2950.- (divi tūkstoši 

deviņi simti piecdesmit lati 00 santīmi).  

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

42 ģimenēm (t.sk. personām), kopējā summa uz trim mēnešiem Ls 8225.22 (astoņi tūkstoši 

divi simti divdesmit pieci lati un 22 santīmi). 

1.5. Piešķirti pabalsti ikmēneša izdevumiem 1 bāreņiem, kas turpina mācības vispārējās vai 

profesionālās izglītības iestādē, kopējā summa Ls 270.00 ( divi simti septiņdesmit lati 

00sanbtīmil); Ls 45.00 mēnesī uz 6 mēnešiem.  

1.6. Piešķirts  vienreizēji pabalsti bārenim pilngadību sasniedzot kopējā summa Ls 265.00( 

divi simti sešdesmit pieci lati 00 antīmi)1 personai. 

1.7. Piešķirts ikmēneša pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai 3 personām  Ls 15,00 

(piecpadsmit lati)mēnesī uz 6 mēnešiem kopējā summa Ls 270.00( divi simti septiņdesmit 

lati 00santīmi).  

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

līdzekļiem.  

 

Sociālās komisijas priekšsēdētāja                  /paraksts/                                     I. Rudbaha” 

 
 

 
Komitejas priekšsēdētājs              /paraksts/              G.ANSONE                                                                              

Komitejas locekļi      /paraksts/    N.SILEVIČA 

                                                    /paraksts/                                       G.MAČTAMS                                                                                                                                     

                     /paraksts/                                         A.ČAKLIS” 
 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), 

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

 

Apstiprināt novada domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.03.2010. 

lēmumu Nr.4, 1.§ „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2010.gada 

2.marta lēmuma Nr.5 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”. 

 

 

 

 

 

21. § 
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PAR VIENOTU DARBA SAMAKSAS KRITĒRIJU NOTEIKŠANU VENTSPILS NOVADA 

TAUTAS UN KULTŪRAS NAMA DARBINIEKIEM 

(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. 

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un sadarbību ar 

pašvaldību un amatierkolektīviem, ieguldījumu materiāltehniskās bāzes nodrošināšanā un 

papildināšanā, lai nodrošinātu vienotu tautas un kultūras namu pārraudzību un ekonomisku 

pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

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

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 
 

1. Noteikt vienotu darba samaksu Ventspils novada tautas un kultūras nama vadītājiem, 

kultūras darba organizatoriem pēc grupu sadalījuma: 

1.1. 1.grupa Ls 350,- tiek noteikta Ugāles tautas nama vadītājai; 

1.2. 2.grupa Ls 320,- tiek noteikta Piltenes kultūras nama vadītājai; 

1.3. 3.grupa Ls 300,- tiek noteikta Popes, Puzes, Zlēku, Ances, Jūrkalnes kultūras 

nama vadītājiem , Užavas tautas nama vadītājai un Vārves, Tārgales kultūras 

darba organizatoriem; 

1.4. Nepilns darba laiks tiek noteikts Ziru un Usmas pagasta tautas nama vadītājiem 

ar darba samaksu Ls 100,- mēnesī. 

2. Pilsētas, pagastu pārvaldes vadītājiem līdz 2010.gada 6.aprīlim brīdināt tautas un kultūras 

nama vadītājus, kultūras darba organizatorus par izmaiņām darba samaksā atbilstoši 

Darba likumdošanas prasībā.  

3. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 6.maijā. 

 

22. § 
PAR VIENOTU DARBA SAMAKSAS KRITĒRIJU NOTEIKŠANU VENTSPILS NOVADA 

BIBLIOTEKĀRIEM 

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

 

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

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

 

A.Mucenieks ierosina lēmuma projekta 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā „Ar š.g. 1.jūliju 

Ugāles pagasta bibliotēkā samazināt 1 štata vienību”. 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 
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 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Ventspils novada 

domes 30.07.2009. ”Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikums” un publisko bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumu,sadarbību ar pašvaldību 

bibliotēkas materiāltehniskās bāzes nodrošināšanā un papildināšanā ,un lai nodrošinātu 

vienotu biblotēku pārraudzību un ekonomisku pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu, 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, R.Krūmiņš, I.Cērpa, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, E.Kuģeniece, M.Libkovskis), 

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

 

1. Noteikt vienotu darba samaksu Ventspils bibliotekāriem pēc grupu sadalījuma: 

1.1. 1.grupa Ls 350,- tiek noteikta Ugāles, Piltenes pagasta bibliotēku vadītājiem; 

1.2. 2.grupa Ls 320,- tiek noteikta Zlēku ,Puzes, Usmas, Užavas, Vārves, Tārgales , 

Ances pagasta bibliotēku vadītājiem; 

1.3. 3.grupa Ls 300,- tiek noteikta Jūrkalnes, Popes, Zūru, Ziru pagastu bibliotekāru 

vadītājiem; 

2. Bibliotēkas, kurās strādā vairāki bibliotekāri, (Ugāle, Piltene, Tārgale) darba samaksa 

darbiniekiem tiek noteikta 70% apmērā no bibliotēkas vadītāja algas. 

3. Ar š.g. 1.jūliju Ugāles pagasta bibliotēkā samazināt 1 štata vienību. 

4. Pārvalžu vadītājiem brīdināt darbiniekus līdz 2010.gada 6.aprīlim par izmaiņām darba 

samaksā atbilstoši Darba likumdošanas prasībām. 

5. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 6.maijā. 

 

23.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA AMATIERKOLEKTĪVU VADĪTĀJU FINANSĒŠANAS 

KĀRTĪBAS  NOTEIKUMIEM 

(ziņo:G.Ansone, debatēs: R.Krūmiņš) 

 

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

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

R.Krūmiņš ierosina noteikumu 8.6.punktu papildināt ar norādi, ka šīs punkts neattiecas uz 

nolikuma 3.punktā minētajām personām. 

 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

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

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 28.07.2009. 

MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un ņemot vērā Ventspils 

novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.03.2010. lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, R.Krūmiņš, I.Cērpa, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, M.Libkovskis), PRET - nav, 



 

 

19 

ATTURAS –  nav, deputātei E.Kuģeniecei nepiedaloties balsošanā, Ventspils novada dome 

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt „Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtības 

noteikumi” (pielikumā uz četrām lapām). 

2. Sagatavot minētos noteikumus parakstīšanai. 

3. Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju  finansēšanas kārtības noteikumi stājas 

spēkā 2010.gada 1.aprīlī. 

 

24. § 
PAR SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS STATUSA NOTEIKŠANU  

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu M.Dadzim. 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu - palīdzības 

sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā ir pašvaldības autonomā funkcija, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 22.pantu, kas nosaka, kuras personas ir 

tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu  jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek 

sniegta palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un likuma “Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu – sociālo dzīvojamo māju 

statusu nosaka pašvaldība un to, ka dzīvojamajā mājā „Ambulance”, Ances pagastā, 

Ventspils novadā, ar 15.11.2004. Ances pagasta padomes lēmumu Nr.134 8.p., dzīvokļiem ir 

noteikts sociālo dzīvokļu statuss un ņemot vērā sociāli maznodrošināto (trūcīgo) personu 

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

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

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

 n o l e m j: 

 

1. Noteikt sociālās dzīvojamās mājas statusu pašvaldības īpašumā esošajai dzīvojamajai 

mājai „Ambulance”, Ances pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 9844 007 

0211. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ances pagasta pārvaldei. 

 

25. § 
PAR SIA „VENTSPILS GRĀMATNĪCAS” IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks  informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ventspils novada dome 24.02.2010. (reģ.Nr.640) ir saņēmusi SIA „VENTSPILS 

GRĀMATNĪCAS”, reģ.Nr.41203006327, juridiskā adrese: Jūras iela 10, Ventspils, LV-

3600, valdes priekšsēdētājas Inas Golubevas iesniegumu ar lūgumu piešķirt tirdzniecības 

atļauju Ugāles grāmatnīcas darbam Rūpnīcas ielā 2-2, Ugālē, Ventspils novadā no 

01.04.2010., nosakot darba laiku no pirmdienas līdz piektdienai – 9.00-13.00. 

 

Iesniegumam klāt pievienoti sekojoši dokumenti: 

1. SIA „VENTSPILS GRĀMATNĪCAS” komersanta reģistrācijas apliecības C 027456 

kopija; 

2. LR Uzņēmuma reģistra 18.02.2004. izziņa Nr.19-3-1373id kopija; 

3. VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecības AA 

Nr.0137487 kopija; 

4. VID nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības NM Nr.004238 kopija; 

5. VID nodokļu maksātāja struktūrvienības „UGĀLES GRĀMATNĪCA” reģistrācijas 

apliecības ST Nr.0177181 kopija; 

6. 2008.gada 3.janvāra telpu nomas līguma Nr.20 kopija (līguma termiņš no 03.01.2008. 

līdz 03.01.2011.); 

7. PSIA „Ugāles nami” 12.02.2010. izziņa Nr.14 par parāda neesamību. 

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

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas10.punktu un 11.punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldība slēdz darījumus un izsniedz atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja 

tas paredzēts likumos, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Izsniegt SIA„VENTSPILS GRĀMATNĪCAS”, reģ.Nr.41203006327, atļauju 

tirdzniecībai „Ugāles grāmatnīca”, adrese: Rūpnīcas iela 2-2, Ugāles pagastā, Ugālē, 

Ventspils novadā no 01.04.2010. līdz 03.01.2011., nosakot darba laiku no pirmdienas 

līdz piektdienai – no 9.00 līdz 13.00. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots SIA„VENTSPILS 

GRĀMATNĪCAS”, valdes priekšsēdētājai Inai Golubevai, bet ne vēlāk kā septītajā 

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

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena 

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu SIA„VENTSPILS 

GRĀMATNĪCAS”, juridiskā adrese: Jūras iela 10, Ventspils, LV-3600, valdes 

priekšsēdētājai Inai Golubevai un Ugāles pagasta pārvaldei. 

 

26.§ 
PAR UŽAVAS POLDERA HIDROTEHNISKO BŪVJU APSAIMNIEKOŠANAS 

PĀRŅEMŠANU UN UZTURĒŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

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

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 
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 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

13.punktu – ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada 

teritorijā bijušo vietējo domju (padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā 

iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Līdz 

ar to Ventspils novada pašvaldība ir Užavas pagasta pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, 

tiesību un saistību pārņēmēja; 28.05.2009. Užavas pagasta padomes lēmumu Nr.5.,3. „Par 

Užavas poldera hidrotehnisko būvju pārņemšanu un apsaimniekošanu“, saskaņā ar 

30.06.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.689 „Noteikumi par nacionālās nozīmes 

lauksaimniecības teritorijām“ , atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

novada dome  n o l e m j: 

 

1. Pārņemt Užavas poldera hidrotehnisko būvju apsaimniekošanu un uzturēšanu. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Zemkopības ministrijai un 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

27.§ 
PAR PIEDALĪŠANOS ERAF PROJEKTU KONKURSĀ „SOCIĀLO DZĪVOJAMO MĀJU 

SILTUMNOTURĪBAS UZLABOŠANAS PASĀKUMI“ 

      (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. 

     Ņemot vērā izsludināto atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi“ un 

veiktos pasākumus projekta pieteikuma sagatavošanā (energoaudita, tehniskā projekta 

izstrāde Ances pagasta sociālajai mājai) Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 2010.gada 17.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Atzīt par nepieciešamu projekta „Siltumnoturības uzlabošana sociālajā dzīvojamā mājā 

„Ambulance“ Ances pagastā, Ventspils novadā“ iesniegšanu atklātu projektu 

iesniegumu atlasē ERAF aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi“, par kopējo summu LVL 40 500,- (četrdesmit tūkstoši pieci 

simti); 

 

2. Projekta priekšfinansēšanas nodrošināšanai 2010.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts 

kases, paredzot sekojošu aizņēmuma atmaksas kārtību: 

- LVL 30 375,- apmērā līdz 2010.gada 15.decembrim pēc projekta realizēšanas, 

saņemot ERAF finansējumu projekta attiecināmo izdevumu daļējai atmaksai; 

- LVL 10 125,- apmērā – 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas. 
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3. Pilnvarot Ances pagasta pārvaldes vadītāju Airu Kajaku, kā projekta vadītāju un 

kontaktpersonu, sagatavot projekta pieteikumu un nodrošināt tā iesniegšanu 

Ekonomikas ministrijā. 

   

28.§ 
PAR IZMAIŅĀM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 25.FEBRUĀRA LĒMUMĀ 

„PAR IESPĒJAMO PIETEIKŠANOS ERAF LĪDZFINANSĒJUMAM 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANAI APDZĪVOTĀS VIETĀS 

LĪDZ 2000 IEDZĪVOTĀJIEM“ 

      (ziņo:M.Dadzis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vādru deputātam Mārima Dadzim. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

      Tiek izskatīts Vārves pagasta pārvaldes 2010.gada 11.marta iesniegums par finansējuma 

piešķiršanu Ventavas ciema ūdensvada rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei. 

      Ir izstrādāts un apstiprināts Ventavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas tehniski 

ekonomiskais pamatojums, kurā paredzēta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu būvniecība un ūdensvada rekonstrukcija. 2009.gadā, izstrādājot ERAF 

projekta iesniegumu, Vārves pagasta padome ir secinājusi, ka pieļaujamo finansiālo iespēju 

robežās nav iespējams realizēt visus tehniski ekonomiskā pamatojumā plānotos darbus, tāpēc 

prioritāte tikusi dota kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

būvniecībai. 

     Veicot iepirkumu tehniskā projekta izstrādei, ir radusies plānotā finansējuma ekonomija, 

līdzekļu ekonomija iespējama arī veicot būvdarbu iepirkumu. Vides ministrija, 2010.gada 

4.marta vēstulē Nr.4.2.1.-01/757 „Par finansējuma saņēmēja maiņu un projektu pamatojošās 

dokumentācijas attiecināmību ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanas laikā“, 

sniegusi skaidrojumu, ka ietaupītos līdzekļus iespējams novirzīt tehniski ekonomiskā 

pamatojumā paredzēto pasākumu finansēšanai. Līdz ar to pastāv iespēja, ka par piešķirto 

finansējumu,  vienlaicīgi kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai, veikt arī ūdenssaimniecības tīklu 

rekonstrukciju. 

     Pamatojoties uz augstākminēto un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 2010.gada 17.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

    Atzīt par lietderīgu, ka nekavējoties tiek uzsākts darbs, lai nodrošinātu Vārves pagasta 

Ventavas ciema ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi, nosakot, ka 

šim pasākumam no Ventspils novada domes budžeta projekta ieviešanai un līdzfinansēšanai 

paredzētās izdevumu daļas tiek piešķirti finanšu līdzekļi līdz  LVL 3650,- (trīs tūkstoši seši 

simti piecdesmit) apmērā, ieskaitot PVN. 
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29.§ 
PAR IZMAIŅĀM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 25.FEBRUĀRA LĒMUMĀ 

„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. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

       Ar Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu (protokols Nr.15.; 15.§) „Par 

iespējamo pieteikšanos ERAF līdzfinansējumam ūdenssaimniecības infrastruktūras 

sakārtošanai apdzīvotās vietās līdz 2000 iedzīvotājiem“ Puzes pagastā ūdenssaimniecības 

attīstības tehniski ekonomiskā aktualizācijai piešķirts budžeta finansējums LVL 1950,- (viens 

tūkstotis deviņi simti piecdesmit) apmērā, ieskaitot PVN. 

      Veicot konsultācijas Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu 

vērtēšanas komisijā, kā arī konsultācijas ar potenciālajiem tehniski ekonomiskā projekta 

aktualizācijas veicējiem, secināts, ka 2004.gadā izstrādātais tehniski ekonomiskais 

pamatojums ir būtiski jāuzlabo un jāpilnveido, nav ziņu par to, vai 2004.gadā Puzes pagasta 

padome no Vides ministrijas ir saņēmusi atzinumu par sākotnējo projekta ieceri. 

    Ņemot vērā augstākminētos apstākļus, lai Puzes pagasta ūdenssaimniecības attīstības 

tehniski ekonomiskais pamatojums pilnībā atbilstu 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju 

būvniecības kārtība“ nosacījumiem un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 2010.gada 17.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

    Veikt izmaiņas Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra lēmuma „Par iespējamo 

pieteikšanos ERAF līdzfinansējumam ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai 

apdzīvotās vietās līdz 2000 iedzīvotājiem“ 2.punktā, nosakot piešķirto finanšu līdzekļu 

apmēru līdz LVL 2400,- (divi tūkstoši četri simti) apmērā, ieskaitot PVN. 

 

 

30.§ 
PAR BŪVNIECĪBAS IECERI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ „OŠLEJAS”, VĀRVES PAGASTĀ, 

VENTSPILS NOVADĀ 

      (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. 

    Komitejas priekšsēdētājs M.Dadzis informē par divu mazjaudas vēja ģeneratoru  

būvniecības ieceri nekustamā īpašumā „Ošlejas”, Vārves pagastā, Ventspils novadā. Ir 

pabeigta publiskā apspriešana, kura tika organizēta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.331 
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„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” laika posmā no 18.01.2010. līdz 

14.02.2010., ir saņemti SIA „R&D Akustika” vēja ģeneratora iekārtas trokšņa izplatīšanās 

prognozes pārskats, Latvijas Ornitologu biedrības slēdziens par vēja ģeneratoru izvietošanu 

nekustamā īpašumā „Ošlejas” un Ventspils novada būvvaldes 2010.gada 17.marta atzinums 

Nr.3 „Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu „Divu mazjaudas vēja ģeneratoru 

būvniecība nekustamā īpašumā „Ošlejas”, Vārves pagastā, Ventspils novadā”. 

     Pamatojoties uz Vārves pagasta padomes 2009.gada 29.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.; 

11.2.§) „Par SIA „Ošmaļi” iesnieguma izskatīšanu”, kurā nolemts piekrist Ventspils rajona 

būvvaldei izsniegt projektēšanas uzdevumu projektēšanas darbu veikšanai un Vārves pagasta 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.punktu „Visās izbūves teritorijās atļautās 

izmantošanas”, kas nosaka, ka inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai, ja to 

paredz būvprojekts un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas 2010.gada lēmumu (protokols Nr.3.; 11.§), atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

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

A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – 

nav, deputātam R.Krūmiņam nepiedaloties balsošanā, Ventspils novada dome  n o l e m j: 

 

1. Atbalstīt būvniecības ieceres nekustamā īpašumā „Ošlejas“, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā, tālāku virzību saskaņā ar Būvniecības likumu un Vispārējiem būvnoteikumiem. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu īpašniekam SIA „Ošmaļi“, 

„Oši“,Vārves pagasts, Ventspils novads un Vārves pagasta pārvaldei. 

 

 

31. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „UŽAVAS POLDERA HIDROTEHNISKO BŪVJU 

UZTURĒŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI“ APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo:M.Libkovskis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis  informē par noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otro daļu; 41.panta pirmās daļas 

1.punktu; 21.panta pirmās daļas 27.punktu , 30.06.2009. MK noteikumiem Nr.689 

„Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām“ un Zemkopības ministrijas 

nekustamo īpašumu 19.03.2010. vēstuli Nr.2-5/78 „Par nosacījumu izsniegšanu – Užavas 

poldera hidrotehnisko būvju apsaimniekošanas nosacījumi“, un ņemot vērā Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošnas un komunālo jautājumu komitejas  18.030.2010. lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, I.Cērpa, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, M.Libkovskis,), PRET - nav, 

ATTURAS – 2 balsis (R.Krūmiņš, E.Kuģeniece), Ventspils novada dome  n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Saistošo noteikumu projektu „Užavas 

poldera hidrotehnisko būvju uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi”(Pielikumā 

uz četrām lapām). 

2. Sagatavot minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā 
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kārtībā. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos 

noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

32. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU I.ZOLEI 

(ziņo:M.Libkovskis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Piltenes pilsētas pārvalde 10.03.2010. un Ventspils novada pašvaldība 16.03.2010. ir 

saņēmusi Ilgas Zoles, personas kods***, dzīvojošas***, iesniegumu (reģ.Nr.1.10-255),  ar 

lūgumu izbeigt viņas pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes „Ilgas”, kopplatība 6.6 ha, 

lietošanas tiesības.  Iesniegumiem pievienoti dokumenti: Piltenes pilsētas pārvaldes 

09.03.2010. atzinums; zemes robežu plāns (2 lapas); Piltenes pilsētas domes zemes komisijas 

21.11.1997. lēmuma par zemes 6.0 ha un Piltenes pilsētas domes 19.12.2001. lēmuma 

(protokols Nr.14) par zemes 0.3 ha piešķiršanu lietošanā I.Zolei kopijas. 

Ventspils novada dome, izskatot iesniegumu un pievienotos dokumentus konstatē: 

zeme saimniecības „Ilgas” izveidošanai Ilgai Zolei, personas kods***, piešķirta pastāvīgā 

lietošanā ar Piltenes pilsētas domes 1996.gada 30.oktobra lēmumu, protokols  Nr.11, - 6.3 ha 

platībā un Piltenes pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumu, protokols  Nr.14, - 0.3 ha 

platībā. Kopā saimniecībā „Ilgas”, kadastra numurs 9833 007 0113, ietilpst trīs zemes 

vienības,  kadastra numuri 9833 002 0098, platība 5.0 ha, 9833 007 0111, platība 0.3 ha, un 

9833 007 0113, platība 1.3 ha, kopējā zemes platība ir 6.6 ha. Visas zemes vienības atrodas 

Piltenes lauku teritorijā, tās ir neapbūvētas, zemes lietošanas mērķis – zemes, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Ilga Zole, personas kods***, savā 

09.03.2010. iesniegumā izteikusi lūgumu izbeigt saimniecībā „Ilgas” ietilpstošo zemes 

vienību pastāvīgās lietošanas tiesības. Likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta nosacījumi nosaka 

gadījumus, kuros izbeidzas fizisko un juridisko personu lietošanas tiesības uz pastāvīgā 

lietošanā piešķirto zemi, kā arī pienākumu maksāt nomas maksu par zemi, ja zemes lietotājs 

rakstveidā nav atteicies no zemes lietošanas tiesībām.  Lietošanas tiesības uz zemi 

izbeidzamas pilnīgi vai daļēji ar vietējās pašvaldības lēmumu. Saimniecībā „Ilgas” 

ietilpstošās zemes vienības turpmāk ir izmantojamas pašvaldības iedzīvotāju piemājas 

saimniecību uzturēšanas vajadzībām , tāpēc tās saskaņā ar zemes reformas normatīvo aktu 

nosacījumiem paturamas Ventspils novada pašvaldības piekritībā. 

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

zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantu; likuma “Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 

25.panta nosacījumiem; likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 5.punktu; Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 18.03.2010. 

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

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

M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Izbeigt ar 31.03.2010. Ilgas Zoles, personas kods***, zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības uz saimniecībā „Ilgas”, Piltenes lauku teritorijā, Ventspils novadā. 
 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām  lapām. 

 

33. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO  

LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU ĒRIKAM PLEINICAM 

(ziņo:M.Libkovskis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Piltenes pilsētas pārvalde 08.03.2010. un Ventspils novada pašvaldība 16.03.2010. ir 

saņēmusi un Ērika Pleinica, personas kods***, dzīvojoša***, iesniegumu (reģ.Nr.1.10-254) 

ar lūgumu izbeigt viņa pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes vienības Jelgavas ielā 61, Piltenē, 

ar kopplatība 5.8 ha, lietošanas tiesības.  Iesniegumiem pievienoti dokumenti: Piltenes 

pilsētas pārvaldes 09.03.2010. atzinums; zemes robežu plāns; Piltenes pilsētas domes zemes 

komisijas 21.11.1997. lēmuma par zemes 5.8 ha piešķiršanu lietošanā Ē.Pleinicam kopija, 

Piltenes pilsētas domes 20.11.2002. lēmuma „Par Piltenes pilsētas administratīvo robežu 

maiņu” un 15.10.2003. lēmuma „Par nosaukumu apstiprināšanu zemesgabaliem” kopijas. 

Ventspils novada dome, izskatot iesniegumu un pievienotos dokumentus konstatē: 

zeme vienība „Dižstrēlnieki”, kadastra numurs 9833 008 0048, kopplatība 5.8 ha, Ērikam 

Pleinicam, personas kods***, piešķirts pastāvīgā lietošanā ar Piltenes pilsētas domes 

1996.gada 16.maija lēmumu (protokols  Nr.45). Zemes vienība atradās Piltenes lauku 

teritorijā, ar Piltenes pilsētas domes 20.11.2002. lēmumu „Par Piltenes pilsētas administratīvo 

robežu maiņu” tā ir iekļauta Piltenes pilsētas teritorijā un 2003.gadā tai piešķirta adrese: 

Jelgavas iela 61, Piltene, Ventspils novads. Zemes vienība Jelgavas ielā 61, Piltenē, ir 

neapbūvēta, zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Ēriks Pleinics savā 05.03.2010. iesniegumā izteicis lūgumu izbeigt zemes 

vienības Jelgavas iela 61, Piltene, pastāvīgās lietošanas tiesības. Likuma “Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likums” 25.panta nosacījumi nosaka gadījumus, kuros izbeidzas fizisko un juridisko personu 

lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, kā arī pienākumu maksāt nomas 

maksu par zemi, ja zemes lietotājs rakstveidā nav atteicies no zemes lietošanas tiesībām.  

Lietošanas tiesības uz zemi izbeidzamas pilnīgi vai daļēji ar vietējās pašvaldības lēmumu. 

Zemes vienība Jelgavas ielā 61, Piltenē, turpmāk ir izmantojama pašvaldības iedzīvotāju 

piemājas saimniecību uzturēšanas vajadzībām, tāpēc saskaņā ar zemes reformas normatīvo 

aktu nosacījumiem tā paturama Ventspils novada pašvaldības piekritībā. 

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

zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantu; likuma “Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 

25.panta nosacījumiem; likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 5.punktu; Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 18.03.2010. 

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

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

M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Izbeigt ar 31.03.2010. Ērika Pleinica, personas kods***, zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības uz zemes vienību Jelgavas iela 61, Piltene. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām  lapām. 

 

34. § 
PAR PAŠVALDĪBAS ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU  

(ziņo:M.Libkovskis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

iesniegumus ar lūgumiem iznomāt pašvaldības zemes gabalus. Iesniegumiem pievienoti 

attiecīgo pagastu pārvalžu atzinumi. 

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likums” 16.panta 5.daļu, 2007.gada 30.oktobra 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, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar 24  personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz piecām lapām. 

 

35. § 
PAR ADRESES PIERAKSTA PRECIZĒŠANU  

POPES UN RINDAS EV. LUTERĀŅU BAZNĪCĀM 

(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 28.01.2010. ir saņēmusi vēstuli (reģ.Nr.314) no Valsts zemes 

dienesta (VZD) Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas par to, ka vairākas Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā esošas, Valsts adrešu reģistrā reģistrētās adreses neatbilst 

2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas 

noteikumi" nosacījumiem. Minēto adrešu skaitā ir arī adreses: „Rindas ev. luterāņu baznīca”, 

Rinda, Ances pagasts, Ventspils novads,  un „Popes ev. luteriskā baznīca”, Pope, Popes 

pagasts, Ventspils novads. Šo adrešu pierakstā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām visus 

vārdus jāraksta bez saīsinājumiem. 
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Ventspils novada pašvaldība, izskatot saņemto informāciju un VZD Nekustamā 

īpašuma kadastra informācijas sistēmas, kā arī Adrešu reģistra datus, konstatē:  

1) Rindas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca atrodas uz  nekustamā īpašuma 

„Rindas ev. luterāņu baznīca” zemes vienības ar kadastra numuru  9844 005 0035, kopplatība 

0,9 ha, Saskaņā ar Ances pagasta Teritorijas plānojumu un apstiprinātajām ciemu robežām 

zemes vienība un baznīcas ēka izvietotas Rindas ciema teritorijā, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis noteikts: reliģisko organizāciju ēku apbūve, NĪLM kods 0905. Zemes 

vienības un baznīcas ēkas adreses pierakstā lietots saīsinājums „ev.”, kas neatbilst adresācijas 

noteikumiem.  

 2) Popes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca atrodas uz nekustamā īpašuma 

„Popes evaņģēliski luteriskā baznīca” zemes vienības ar kadastra numuru 9856 003 225, 

kopplatība 0.5864 ha. Saskaņā ar Popes pagasta Teritorijas plānojumu un apstiprinātajām 

ciemu robežām zemes vienība un baznīcas ēka izvietotas Popes ciema teritorijā, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis noteikts: reliģisko organizāciju ēku apbūve, NĪLM kods 0905.  

Zemes vienības un baznīcas ēkas adreses pierakstā lietots saīsinājums „ev.”, kas neatbilst 

adresācijas noteikumiem. 

Ventspils novada pašvaldība par augstākminēto adrešu neatbilstību 12.02.2010. ir 

nosūtījusi vēstules Rindas un Popes evaņģēliski luteriskajām draudzēm. 08.03.2010. ir 

saņemta atbildes vēstule (reģ.Nr.748) no Rindas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces 

V.Ģērmanes kundzes ar apliecinājumu, ka Rindas evaņģēliski luteriskās draudzes padome 

neiebilst baznīcas adreses pieraksta maiņai. 

Saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 "Adresācijas 

sistēmas noteikumi" 48.punkta nosacījumiem, pašvaldībai pēc attiecīgas informācijas 

saņemšanas sešu mēnešu laikā jāpieņem lēmums par neatbilstošo adrešu maiņu vai 

precizēšanu.  

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

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

"Adresācijas sistēmas noteikumi" 34., 48.1.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (18.03.2010.) lēmumu, atklāti 

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

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

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

 

1. Precizēt adreses pierakstu Rindas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas ēkai un 

zemes vienībai ar kadastra numuru 9844 005 0035, ar kopplatību 0.9 ha, izsakot to 

sekojošā formā: „Rindas evaņģēliski luteriskā baznīca”, Rinda, Ances pagasts, 

Ventspils novads.  

 

2. Precizēt adreses pierakstu Popes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas ēkai un 

zemes vienībai ar kadastra numuru 9856 003 0225, ar kopplatību 0.5864 ha, izsakot 

to sekojošā formā: „Popes evaņģēliski luteriskā baznīca”, Pope, Popes pagasts, 

Ventspils novads.  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstus Rindas evaņģēliski 

luteriskai draudzei, Popes evaņģēliski luteriskai draudzei, Ances un Popes pagastu 

pārvaldēm, Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālaās nodaļas Ventspils birojam. 

 

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var 
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pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-

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

 

 

 

36. § 
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU 

(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. 

Ugāles pagasta pārvalde 05.03.2010. un Ventspils novada pašvaldība 09.03.2010  ir saņēmusi 

Vitauta Čačes, personas kods***, dzīvojoša *** iesniegumu (reģ.Nr.1.10-223) ar lūgumu 

izbeigt 04.04.2007. zemes nomas līgumu Nr.176 par zemes gabala ar kadastra Nr.*** daļas 

0,23 ha platībā un zemes gabala ar kadastra numurs ***daļas 0,087 ha platībā, Ugāles 

pagastā,  lietošanu.  

 Iesniegumam pievienoti dokumenti: Ugāles pagasta pārvaldes 05.03.2010. izziņa 

Nr.1-16/48 par nomas maksas un nodokļa samaksu; 04.04.2007. zemes nomas līguma Nr.176 

ar V.Čači kopija, nomāto zemesgabalu izvietojuma shēma, Ugāles pagasta pārvaldes 

05.03.2010. atzinums par zemes nomas līguma izbeigšanu.  

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tiem pievienotos dokumentus 

konstatē: ar Vitautu Čači 04.04.2007. uz 5 gadiem līdz 04.04.2012. noslēgts zemes nomas 

līgums par zemes gabala ar kadastra numurs ***daļas 0,23 ha platībā un zemes gabala 

kadastra numurs ***daļas 0,087 ha platībā lietošanu lauksaimniecības vajadzībām. V.Čače 

05.03.2010. iesniegumā izteicis lūgumu izbeigt nomas līgumu sakarā ar nespēju zemi 

apsaimniekot. Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 

“Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un 04.04.2007. zemes nomas līguma 

Nr.176 2.3.punkta nosacījumiem nomniekam ir tiesības izbeigt līgumu iesniedzot par to 

rakstisku paziņojumu.  

      Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta  

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 6.punktu; 

04.04.2007. zemes nomas līguma Nr.176 2.3.punktu, ņemot vērā iesniedzēja izteikto gribu, 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas (18.03.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

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

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 
 

1. Izbeigt zemes nomas līgumu ar 1  personu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

37.§ 

PAR NOSAUKUMA „VALSTS MEŽS USMA” PIEŠĶIRŠANU ZEMES VIENĪBĀM  

(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 dome 23.02.2010. ir saņēmusi AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības 

„LVM nekustamie īpašumi”, adrese: Upes ielā 4, Dundagā, Dundagas  novadā, LV-3270, 

iesniegumu (reģ. Nr.627) ar lūgumu piešķirt nosaukumu AS „Latvijas valsts meži” valdījumā 

esošām zemes vienībām ar kadastra numuriem 9874 001 0118 un 9874 001 0119, Usmas 

pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: Usmas pagasta padomes 2006.gada 

26.oktobra lēmuma (protokols Nr.9, 1.§ 5.p.) „Par nosaukuma „Valsts mežs Usma” 

piešķiršanu zemes vienībām”, zemes vienību izvietojuma shēma. 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot jautājumu, konstatē, ka iesniegumā minētās 

zemes vienības ar kadastra numuriem 9874 001 0118, aptuvena (pirms kadastrālās 

uzmērīšanas) platība 1.6 ha, un 9874 001 0119, aptuvena platība 1.8 ha, nav iekļautas Usmas 

pagasta padomes 2006.gada 26.oktobra lēmumā par nosaukuma „Valsts mežs Usma” 

piešķiršanu.  

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

likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 03.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas 

sistēmas noteikumi" 12.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 18.03.2010. lēmumu, atklāti balsojot: 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), 

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

 

1. piešķirt AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošām zemes vienībām ar kadastra 

numuriem 9874 001 0118, platība 1.6 ha, un 9874 001 0119, platība 1.8 ha, 

nosaukumu: „Valsts mežs Usma”.  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam, 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. 

 

38. § 
PAR AS „LATVENERGO” TRANSFORMATORU BŪVJU UZTURĒŠANAI  

NEPIECIEŠAMĀS ZEMES PLATĪBAS NOTEIKŠANU 

(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. 
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Ventspils novada pašvaldība 15.03.2010. ir saņēmusi A/S „Sadales tīkls”, Rietumu reģiona, 

Rīgas ielā 56, Liepājā, 18.05.2009. iesniegumu, reģ. Nr.805, ar lūgumu noteikt AS 

„Latvenergo” bilancē esošo transformatoru būvju, kuras atrodas Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā, uzturēšanai nepieciešamo zemes platību. Iesniegumā minētas 

četras transformatoru būves, divas no tām atrodas Ventspils pilsētas teritorijā, un par tām 

Ventspils novada dome lemt nav tiesīga. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

Tārgales pagasta padomes 2009.gada 27.maija lēmums „Par adrešu piešķiršanu AS 

„Latvenergo” transformatoru būvēm”, transformatoru būvju izvietojuma shēmas (2 gab.).   

Izskatot iesniegumu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

transformatoru būves „STP-5109” un „STP-5114” atrodas uz zemes vienības „Kartupeļu 

pagrabs”, kadastra numurs 9866 024 0052, ar kopplatību 4.4 ha, kuras galvenais nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis ir: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība  (NĪLM kods – 0101). Saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, pašvaldības 

kompetencē ir noteikt transformatoru būvju „STP-5109” un „STP-5114” uzturēšanai 

nepieciešamās zemes lietošanas mērķi un tam piekrītošo platību. 

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

13.punktu; likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu; 

2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 

21.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 18.03.2010. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Noteikt uz zemes vienības „Kartupeļu pagrabs”, kadastra numurs 9866 024 0052,  

kopplatība 4.4 ha, esošo transformatoru būvju „STP-5109” un „STP-5114” uzturēšanai 

nepieciešamās zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju apbūve  (NĪLM kods – 1201), un tam piekrītošo zemes platību: 120 m
2
 

(viens simts divdesmit kvadrātmetri).    

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam 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. 
 

39. § 
PAR  LIETOŠANAS MĒRĶA NOTEIKŠANU  

ZEMES VIENĪBAI „KALNEZERI” POPES PAGASTĀ 

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 16.03.2010. ir saņēmusi Maigas Bukovskas, personas kods ***, 

dzīvojošas***, pilnvarotās personas Oskara Pērkona, personas kods ***, iesniegumu (reģ. 

Nr.1.10-253) ar lūgumu noteikt M.Bukovskai piederošās zemes vienības „Kalnezeri”, 

kadastra Nr.***, lietošanas mērķi. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: zemes 

robežu plāns, notariāli apliecināta M.Bukovskas pilnvara O.Pērkonam, zemesgrāmatu 

apliecība, izdruka no VZD kadastra kartes.  

Izskatot iesniegumu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

zemes vienību „Kalnezeri”, kadastra numurs***, ar kopplatību 6.2 ha, uz īpašnieka lūguma 

pamata ar Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra sēdes lēmumu, atļauts atdalīt 

atsevišķā īpašumā no nekustamā īpašuma „Ezerkalni 1”, kadastra numurs***. Atdalāmā 

zemes vienība, atbilstoši Popes pagasta teritorijas plānojumam, atrodas zonējumā: 

mežsaimniecībā izmantojamā teritorija. Zemes robežu plānā uzskaitītie zemes lietošanas 

veidi ir: meži – 5.0 ha, krūmāji – 1.1 ha, zem ceļiem – 0,1 ha.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

13.punktu; likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu; 

2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 

21.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 18.03.2010. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Noteikt zemes vienības “Kalnezeri”, kadastra numurs***, ar kopplatību 6.2 ha, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  

(NĪLM kods – 0201). 

  

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam 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. 

 

40. § 
PAR ATĻAUJU IBRAHIMAM SIMSEKAM  

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „VIKTORIJA”, ZLĒKU PAGASTĀ   

(ziņo:M.Libkovskis, debatēs: A.Mucenieks, G.Landmanis, A.Jaunsleinis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu, kurā norādīts, ka novada dome ir saņēmusi 

Vitas Bukas, personas kods***, iesniegumu, kura uz pilnvaras pamata pārstāv Vācijas pilsoni 

Ibrahimu Simseku, dzimušu ***Turcijā, dzīvojošu ***, ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā 

V.Bukai piederošo Zlēku pagastā esošo nekustamo īpašumu ,,Viktorija”. 

G.Landmanis norāda, ka daļa zemes gabala atrodas ciema teritorijā un ir apbūves zeme, 

savukārt daļa  atrodas Ventas upes aizsargjoslā, kur kurā saskaņā ar Zlēku pagasta teritorijas 
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plānojumu, zonējums ir lauku apbūves zona. Ārpus ciema teritorijas esošā daļa nav 

viennozīmīgi uztverama. 

A.Mucenieks norāda, ka būtu maināms teritoriālais plānojums. 

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

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

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu par atļaujas piešķiršanu Vācijas pilsonim Ibrahimam Simsekam, 

dzimušam ***Turcijā, ceļojuma pase***, iegūt īpašumā zemes vienību ,,Viktorija”, kadastra 

numurs***, Zlēku pagastā, ar kopplatību 8.0 (astoņi) ha. 

 

Sēdes vadītājs plkst.12.10 pasludina pārtraukumu uz 20 minūtēm. 

 

Sēde atsākas plkst. 12.30. 

 

 

41. § 
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMAI MĀJAI UN PALĪGĒKAI 

TĀRGALES PAGASTA „NOMAĻOS“ 

(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 pašvaldībā 17.02.2010 ir saņemts Taigas Molokovas, personas kods***, 

dzīvojošas***, iesniegums (reģ.Nr.1.10-151) ar lūgumu piešķirt adresi viņas nekustamā 

īpašumā „Nomaļi”, kadastra numurs***, ***, uzbūvētajai dzīvojamai mājai un palīgēkai. 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: zemesgrāmatu apliecība, Ventspils rajona 

būvvaldes 05.07.2009. būvatļauja Nr.76 dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecībai, 

ēku izvietojuma shēma zemesgabalā. 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Nomaļi” zemes vienības ar kadastra 

numuru  ***ar kopplatību 3,2 ha nosaukums jau ir reģistrēts Valsts zemes dienesta 

Nekustamā īpašuma Kadastra reģistrā. Uz zemes vienības „Nomaļi” uzbūvētajai dzīvojamai 

mājai un saimniecības ēkai adrese vēl 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 nekustamais īpašums „Nomaļi” 

atrodas Tārgales pagasta Pūrkalnu ciema robežās.  

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

likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 03.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas 

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 18.03.2010. lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 
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R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), 

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

  

1. Piešķirt uz nekustamā īpašuma „Nomaļi” zemes vienības ar kadastra numuru ***, 

kopplatība 3,2 ha, esošai dzīvojamai mājai, kā arī saimniecības ēkai adresi: „Nomaļi”, 

Pūrkalni, Tārgales pagasts, Ventspils novads.  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam, Tārgales 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. 

 

 

42. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „MEDULĀJI“, PUZES 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 24.02.2010. ir saņēmusi Dzintara Jēkabsona, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-190), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: 

”Medulāji”, kadastra numurs***, Puzes pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu 

kopijas: 22.02.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes vienību robežu plāns (2 

gab.).  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Medulāji”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 11.46 ha, Puzes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

                                                                            

 

43. § 
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PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „CEĻTEKAS“, 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. 

Vārves pagasta pārvalde 18.02.2010. un Ventspils novada pašvaldība 22.02.2010. ir saņēmusi 

Brigitas Kaires, personas kods***, dzīvojošas ***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-182), ar 

piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņai 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Ceļtekas”, kadastra numurs***, Vārves pagastā. 

Iesniegumam pievienotas dokumenta kopija: 18.02.2010. pirkuma līgums.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Ceļtekas”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 13.21 ha, Vārves pagastā. 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

44. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „DZEGUZES“, ANCES 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 22.02.2010. ir saņēmusi Ojāra Grīnberga, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-183), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Mārītei Eidakai, personas kods***, piederošo 

nekustamo īpašumu: ”Dzeguzes”, kadastra numurs***, Ances pagastā. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 28.01.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, 

hipotēkas 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  un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 
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apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Dzeguzes”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 4.55 ha, Ances pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

45.§ 

PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

UZ ZEMES VIENĪBU „AIVAS“, 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 pašvaldībā 10.03.2010. ir saņemts Renāra Liepiņa, adrese: ***,  iesniegums 

(reģistrēts ar Nr.1-10-234), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu attiecībā uz Andrim Gūtmanim, personas kods***, piederošā  nekustamā 

īpašuma: ”Dambkalni”, kadastra numurs***, ietilpstošo zemes vienību ”Aivas”, kadastra 

numurs***, ar platību 19.74 ha, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienota dokumenta 

kopija: 03.03.2010. pirkuma līgums.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmā zemes vienība nav nepieciešama 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 18.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, 

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

 

1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz zemes vienību ”Aivas”, kadastra numurs ***, ar 

kopplatību 19.74 ha, Tārgales pagastā. 

 

     2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

46. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU LIELĀ IELA 44, PILTENĒ    

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 17.03.2010. ir saņemts Valērija Rahunoka, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-10-262), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: Lielā 

iela 44, Piltenē, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra numurs***, koplatība 0.0457 ha 

(457 m
2
), un uz tās esošas nedzīvojamās ēkas, par pirkuma summu  LVL 2800. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 17.03.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes 

robežu plāns.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lielā ielā 44, Piltenē, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 0.0457 ha, Piltenē. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

47. § 
       PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ROBEŽU IELĀ 2, PILTENĒ  

(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 pašvaldībā 15.03.2010. ir saņemts Gunāra Kļaviņa, personas kods ***, 

pilnvarotās personas Arvja Kļaviņa, dzīvojoša***, iesniegums (reģ.Nr.1.10-244) ar 

piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz G.Kļaviņam 

piederošo nekustamo īpašumu Robežu iela 2, Piltenē, kadastra numurs***, zemes gabalu ar 

kopplatību 10.7867 ha, Piltenes pilsētā, par pirkuma summu LVL***. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 03.03.2010. notariāli apliecināts pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns.  

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatē, 

ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto 

pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

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

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Robežu iela 2, kadastra 

numurs***,   Piltenē, zemes gabalu ar kopplatību 10.7867 ha. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

48. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „JAUNGATES“, 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 pašvaldībā 09.03.2010. ir saņemts SIA ”Krauzeres”, reģistrācijas 

Nr.40003421968, atrodas ”Jaunmuižas”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, LV-3280, valdes 

priekšsēdētāja Anda Araka (Andis Araks – nom.), personas kods***, iesniegums (reģistrēts 

ar Nr.1-10-232), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

attiecībā uz Simam Paulikam, personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Jaungates”, 

kadastra numurs***, koplatība 1.1 ha, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienotas 

dokumentu kopijas: 09.03.2010. notariāli apliecināts pirkuma līgums, zemesgrāmatu 

apliecība, zemes robežu plāns.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Jaungates”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 1.1 ha, Tārgales pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

49. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „OĻI“, POPES 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. 



 

 

39 

Popes pagasta pārvaldē 01.03.2010. un Ventspils novada pašvaldībā 02.03.2010. ir saņemts 

Renāra Mūrnieka, personas kods***, dzīvojoša ***, iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-10-197), 

ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Oļi”, kadastra numurs***, koplatība 0.3 ha, Popes pagastā, 

par pirkuma summu  LVL***. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 02.03.2010. 

pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Oļi”, kadastra numurs ***, 

ar kopplatību 0.3 ha, Popes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

50. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KALNSTRAUTI“, UGĀLES 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 pašvaldībā 24.02.2010. ir saņemts Lailas Bakeshofas, personas kods***, 

dzīvojošas***, iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-10-189), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņas aizbildnībā esošām nepilngadīgām 

personām Dzintrai Ievai Auterhofai, personas kods***, un Armīnam Hugo Auterhofam, 

personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Kalnstrauti”, kadastra numurs ***, 

sastāvoša no zemes vienības ar kopplatību 2.0 ha, uz tās esošas dzīvojamās mājas un divām 

palīgēkām, Ugāles pagastā, par pirkuma summu  LVL ***. Iesniegumam pievienotas 

dokumentu kopijas: 29.11.2009. notariāli apliecināts pirkuma līgums, izraksts no 

zemesgrāmatu nodalījuma, zemes robežu plāns, 19.03.2008. Valdemārpils pilsētas bāriņtiesas 

lēmums Nr.1-6/4 ”Par atļauju pārdot nepilngadīgiem Dz.Ie.Auterhofai un A.H.Auterhofam 

piederošo īpašumu Ugāles pagasta ”Kalnstrautos””.  

 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 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Kalnstrauti”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 2.0 ha, Ugāles pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

51. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KRAUJMALAS“, PUZES 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 pašvaldībā 05.03.2010. ir saņemts Benitas Krūmiņas, personas kods***, 

dzīvojošas ***, iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-10-209), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņai piederošo nekustamo īpašumu: 

”Kraujmalas”, kadastra numurs***, koplatība 12.4 ha, Puzes pagastā, par pirkuma summu  

LVL ***. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 03.03.2010. 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  un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Kraujmalas”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 12.4 ha, Puzes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

52. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ ZEMES VIENĪBU „SPULGAS“, PUZES 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 pašvaldībā 05.03.2010. ir saņemts SIA ”Kursa MRU”, reģistrācijas 

Nr.41203004909, atrodas Mednieku ielā 7, Ventspilī, LV-3601, pārstāvja Agra Āboliņa, 

personas kods***, iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-10-235), ar piedāvājumu izlemt jautājumu 

par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Ievai Lauvai, personas kods ***, piederošo 
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nekustamā īpašumā ”Jaunzemes”, kadastra numurs***, ietilpstošo zemes vienību ”Spulgas”,  

kadastra numurs***, koplatība 12.3 ha, Puzes pagastā, par pirkuma summu  LVL***. 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 03.12.2009. pirkuma līgums, Ie.Lauvas 

izsniegta ģenerālpilnvara, SIA ”Kursa MRU” izsniegta pilnvara A.Āboliņam, zemesgrāmatu 

apliecība, zemes robežu plāns.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz zemes vienību ”Spulgas”, kadastra numurs ***, ar 

kopplatību 12.3 ha,  Puzes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

53. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ ZEMES VIENĪBU „LOJĀTI“, PILTENES LAUKU TERITORIJĀ    

(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 pašvaldībā 15.03.2010. ir saņemts SIA ”Kursa MRU”, reģistrācijas 

Nr.41203004909, atrodas Mednieku ielā 7, Ventspilī, LV-3601, pārstāvja Agra Āboliņa, 

personas kods***, iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-10-245), ar piedāvājumu izlemt jautājumu 

par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Vilnim Melderim, personas kods ***, 

piederošo nekustamā īpašumā ”Lojāti”, kadastra numurs***, zemes vienību ar koplatību 16.4 

ha, Piltenes lauku teritorijā, par pirkuma summu LVL *** Iesniegumam pievienotas 

dokumentu kopijas: 11.04.2005. pirkuma līgums, SIA ”Kursa MRU” izsniegta pilnvara 

A.Āboliņam, zemes robežu plāns.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma ”Lojāti”, kadastra numurs***, 

zemes vienību ar kopplatību 16.4 ha,  Piltenē. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 
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54. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMIEM ĪPAŠUMIEM „ĒČI“ UN „JAUNSTOLTI“, UŽAVAS 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 12.03.2010. ir saņēmusi Viestura Štelbauma, personas 

kods***, dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-241), ar piedāvājumu izlemt 

jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošiem 

nekustamiem īpašumiem: no īpašuma ”Stūrīši”, kadastra numurs***, atdalīto zemes vienību 

”Ēči”, kadastra numurs***, kopplatība 5.2 ha, un nekustamo īpašumu ”Jaunstolti”, kadastra 

numurs***, kopplatība 8.61 ha, Užavas pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu 

kopijas: 10.03.2010. notariāli apliecināti pirkuma līgumi (2 gab.), zemesgrāmatu apliecības 

(2 gab.), zemes robežu plāni (2 gab.).  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka minētie atsavināmie nekustamie īpašumi nav nepieciešami 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 18.marta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem: no īpašuma 

”Stūrīši”, kadastra numurs***, atdalītās zemes vienības ”Ēči”, kadastra numurs ***, 

kopplatība 5.2 ha, un nekustamo īpašumu ”Jaunstolti”, kadastra numurs ***, 

kopplatība 8.61 ha, Užavas pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 
55. § 

PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KAMENES“, 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 pašvaldībā 16.03.2010. ir saņemts Regīnas Valdmanes, personas kods***, 

dzīvojošas***, iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-10-261), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņai piederošo nekustamo īpašumu: 
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”Kamenes”, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra numurs***, koplatība 0.5 ha, un uz tās 

esošas dzīvojamās mājas, Vārves pagastā, par pirkuma summu  LVL***. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 15.03.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes 

robežu plāns.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.marta sēdes lēmumu, 

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

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

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Kamenes”, kadastra 

numurs***, ar kopplatību 0.5 ha, Vārves pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

56. § 

PAR AUTOCEĻA VENTSPILS-KOLKA ZEMES VIENĪBU SADALI,  

ROBEŽU PRECIZĒŠANU, NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANU  

(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 11.03.2010. ir saņēmusi VAS „Latvijas valsts ceļi”, adrese: Gogoļa 

ielā 3, Rīgā, LV-1050, valdes priekšsēdētāja I.Pāžes iesniegumu (reģ. Nr.779) ar lūgumu  

būvprojekta „Autoceļa P124 Ventspils-Kolka km 39.95 – km 50.10 rekonstrukcija” ietvaros 

sadalīt šī ceļa zemes vienību ar kadastra nr. 9866 004 0130 trīs zemes gabalos, izdalot 

atsevišķā zemes gabalā ceļa posmu zem Irbes upes, precizēt sadales rezultātā zemes gabalam 

Nr.3 piekrītošās zemes robežas, kā arī piešķirt nosaukumu „Autoceļš P124” valstij Satiksmes 

ministrijas personā piekrītošās zemes īpašumam „P124”, kadastra Nr.9866 010 0118, ar 

kopplatību 116.7 ha, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, un noteikt šī nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi. Iesniegumam pievienoti dokumenti: zemesgabala ar Kad.Nr.9866 004 0130 

sadales shēma, zemesgabala Nr.3 robežu precizēšanas shēma, izkopējums no būvprojekta. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu, pievienotos dokumentus,  

konstatē, ka nekustamais īpašums „P124”, kadastra Nr.9866 010 0118, ar kopplatību 116.7 

ha, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, ir zeme zem autoceļa P124 Ventspils-Kolka, tas 

sastāv no septiņām zemes vienībām, kadastra numuri: 9866 002 0125, 9866 003 0211, 9866 

004 0130, 9866 005 0025, 9866 006 0070, 9866 002 0125, 9866 008 0052 un 9866 010 0118. 

Nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs ir valsts Satiksmes ministrijas personā, kura 

deleģējusi ceļa apsaimniekošanas un izbūves funkcijas VAS „Latvijas valsts ceļi”.  

Iesniegumā minētā zemes vienība ar kadastra numuru 9866 004 0130, aptuvena platība 20.5 

ha, krusto Irbes upi, kas saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu un tā 1.pielikumu ir valstij 

piekrītošo publisko ūdeņu sarakstā. Iesniedzējs lūdz zemes vienības daļu zem upes atdalīt no 

nekustamā īpašuma „P124” sastāvā esošās zemes. Būvprojekta „Autoceļa P124 Ventspils-

Kolka km 39.95 – km 50.10 rekonstrukcija” ietvaros tiek izbūvēta autostāvvieta autoceļa 
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Ventspils-Kolka posmā pie tilta pār Irbes  upi, tādēļ tiek lūgts precizēt zemes vienības 

„P124”, kadastra numurs 9866 004 0130, un pašvaldības tiesiskā valdījumā esošās zemes 

vienības „Laivenieki”, kadastra numurs 9866 004 0098, robežu izvietojumu. Saskaņā ar 

likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 3.punktu, 

pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai 

zemes vienībai drīkst mainīt ārējo kontūru, apjomu, vai šo objektu raksturojošos datus. 

Pašvaldības kompetencē, saskaņā ar likuma „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

14.panta 2.punktu, ir nosaukumu piešķiršana, tāpat arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšana.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

13.punktu; likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta 1.daļas 1.punktu; 

19.panta pirmās daļas 1., 3.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 21.punktu; likuma „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto 

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

Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 12.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 18.03.2010. lēmumu, atklāti 

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

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

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

 

1. Sadalīt valsts nekustamā īpašuma „P124”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 

sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra numurs 9866 004 0130, ar aptuvenu 

kopplatību 20.5 ha, trīs zemes gabalos: Nr.1, ar aptuvenu platību 5.4 ha, Nr.2, ar 

aptuvenu platību 0.14 ha, un Nr.3 ar aptuvenu platību 15.1 ha (saskaņā ar šī lēmuma 

grafisko pielikumu Nr.1), saglabājot zemes gabalus Nr.1. un Nr.3 valstij Satiksmes 

ministrijas personā piekrītošā īpašuma „P124” sastāvā, bet zemes gabalu Nr.2 

(aptuveni 0.14 ha) noteikt kā valstij piekrītošo zemi pie nekustamā īpašuma „Irbes 

upe”, nosakot zemes gabala Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: publiskie 

ūdeņi (NĪLM kods 0301); 

 

2. Precizēt valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošā zemes gabala Nr.3 robežas 

(saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu Nr.2), apstiprinot zemes gabala Nr.3 platību 

15.1 ha. Zemes platība var tikt precizēta pie tās kadastrālās uzmērīšanas; 

 

3. Piešķirt nekustamam īpašumam „P124”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, ar 

kopējo platību 116.7 ha, sastāvošam no astoņām zemes vienībām ar kadastra numuri  

9866 002 0125, 9866 003 0211, 9866 005 0025, 9866 006 0070, 9866 002 0125, 9866 

008 0052, 9866 010 0118, 9866 004 0130 un jaunizveidotās zemes vienības Nr.1, kā 

arī uz tās esošām būvēm, nosaukumu: ”Autoceļš P124”, Tārgales pagasts, Ventspils 

novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, (NĪLM kods 1101). 

  

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam, Tārgales 

pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās  nodaļas Ventspils 

birojam. 

 

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var 
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pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-

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

 

 
57. § 

PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „STĪLIŅI“, UGĀLES 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 pašvaldībā 22.03.2010. ir saņemts SIA ”Apsīte”, reģistrācijas 

Nr.41203022891, atrodas ”Apsītes”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, LV-3280, valdes locekļa 

Arņa Apsīša iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-10-270), ar piedāvājumu izskatīt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Jurim Augustam, personas kods ***, piederošo 

nekustamo īpašumu ”Stīliņi”, kadastra numurs***, koplatība 38.5 ha, Ugāles pagastā, par 

pirkuma summu LVL ***. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 19.03.2010. 

pirkuma līgums, izdruka no zemesgrāmatu nodalījuma, J.Augusta izsniegta notariāli 

apliecināta (zvēr. notārs Sandra Stīpniece), pilnvara (reģ.Nr.3124) Innai Ļeļekinai, personas 

kods***, pārdot nekustamo īpašumu ”Stīliņi”; zemes robežu plāns.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka atsavināmais nekustamais īpašums „Stīliņi”, kadastra numurs***, zemes 

kopplatība 38.5 ha, nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 18.punktu, 78.pantu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), 

PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (G.Ansone), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumo „Stīliņi”, kadastra 

numurs***, zemes kopplatība 38.5 ha, Ugāles pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 
58. § 

PAR IZMAIŅĀM KULTŪRAS UN SPORTA KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVĀ 

(ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties Jāņa Kalniņa mutisku ierosinājumu ar lūgumu atbrīvot no Ventspils novada 

domes Kultūras un sporta  komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 
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Ventspils novada dome, vadoties no lietā esošiem materiāliem, konstatē, ka Jānis Kalniņš 

apstiprināts par Kultūras un sporta komisijas locekli ar Ventspils novada domes 2009.gada 

24.septembra sēdes lēmumu Nr.8./12.§. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, 

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

 

1. Atbrīvot Jāni KALNIŅU no Ventspils novada Kultūras un sporta komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas.  

2. Par Kultūras un sporta komisijas locekli iecelt Ventspils novada Ugāles mūzikas un 

mākslas skolas direktori Rasmu PETMANI. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, lēmumu adresāts un trešās personas var 

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

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

 

59. § 
PAR VIENOTU DARBA SAMAKSAS KRITĒRIJU NOTEIKŠANU VENTSPILS NOVADA 

AMATIERKOLEKTĪVU VADĪTĀJIEM 

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

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu.  

A.Mucenieks informē, ka lēmums 1.punktā minēto summu izmaksai būs nepieciešami 

papildus līdzekļi. Savukārt lēmuma 2.punktā minētās summas iedalāmas no nesadalīto 

budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām.  Pie lēmuma 2.punktā norādītajām naudas 

līdzekļiem ir pieskaitāms sociālais nodoklis. Kā arī ierosina svītrot 3.punktu, jo saņemta 

informācija, ka pagastam nav paredzēti līdzekļi. Lēmuma projekts papildināms ar punktu par 

darbinieku brīdināšanas kārtību, un norādīt, ka lēmums stājas spēkā ar 6.maiju. 

 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu  amatierkolektīvu 

darbību un sasniegumiem,un lai nodrošinātu ekonomisku pašvaldības budžeta līdzekļu 

izmantošanu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, 

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

M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā deputātei 

E.Kuģeniecei, Ventspils novada dome  n o l e m j: 

 

1. Noteikt vienotu darba samaksu 2010.gadā Ventspils novada amatierkolektīvu 

vadītājiem: 

N.p.k

. 

Kolektīvs Pagasts Atalgojums      

Ls mēnesī 

1. VPDK " Jūrkalne"  Jūrkalne 80 

2. JDK "Atspole" Piltene 90  

3. VPDK     " Ance" Ance 100 

4. VPDK "Spiekstiņi" Ugāle 100 

5. PO "Ugāle" Ugāle 100 
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 6. JK „Eglaine”  Ugāle 80   

7. SVA " Ziedu laiks" Tārgale 40 

8. FK "Kāndla" Tārgale 50 

9. FK bērnu "Piški kāndla"  Tārgale 50 

10. SVA "Saiva" Užava 40 

11. AT Užava 60  

12. SVA Zlēkas 40 

13. EA "Maģie suiti" Jūrkalne 55 

14. SVA "Ilūzija" Vārve 40 

15. FK bērnu "Vēlava" Vārve 50 

16. SVA "Rūta" Piltene 40 

17. MVA "Sapnis" Piltene 40 

18. AT Piltene 60 

19. FK "Pūnika" Pope 50  

20. AT Pope 60  

21. AT Ugāle 60 

22. SVA "Post scriptum" Ugāle 60 

23. FK "Sītava" Puze 50 

24. SVA "Mežaroze" Puze 40 

25. Trio "Pa īstam" Puze 40 

26. SDK Ance 20  

27. AT  Ziras 40 

28. līnijdejas Pope 20 

29. SDK "Dzērvenīte" Puze 20 

30. līnijdejas Ugāle 20 

31. līnijdejas Ziras 20 

32. modes dejas Piltene 20 

33. līnijdejas Užava 20  

Kopā:   1655 

 

2. Paredzēt finansējumu 18 koncertmeistaru darba samaksai Ls 20,- mēnesī ( 2010.gada 

aprīlī, maijā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī), kuri gatavo kolektīvus skatēm 

un Dziesmu svētkiem, kopējā summa sastāda Ls 2682,-: 

N.p.k. Pagasts, kolektīvu skaits Finansējums    Ls 

mēnesī 

1. Jūrkalne, 1 kolektīvs 25 

2. Piltene, 3 kolektīvi 75 

3. Ance, 4 kolektīvi 99 

4. Ugāle, 5 kolektīvi 124 

7. Tārgale, 1 kolektīvs 25 

8. Puze, 3 kolektīvi 87 

9. Pope, 1 kolektīvs 12 

 

3. Pārvalžu vadītājiem brīdināt darbiniekus līdz 2010.gada 6.aprīlim par izmaiņām darba 

samaksā atbilstoši Darba likumdošanas prasībām. 

4. Lēmuma 2.punktā minētās summas iedalīt no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz 

gada beigām.  



 

 

48 

 

5. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 6.maijā. 

60. § 
PAR IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS MANTAS ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS 

LOCEKĻU SASTĀVĀ 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

2010.gada 23.martā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Ventspils novada 

pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājas iesniegums (reģ.Nr. 918), ar lūgumu atbrīvot viņu no 

Ventspils novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu 

pildīšanas.  

Ventspils novada dome, vadoties no lietā esošiem materiāliem, konstatē, ka Ventspils 

novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Ineta Zviedre apstiprināta par Pašvaldības 

mantas atsavināšanas komisijas locekli ar Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.4, 5.§) un no 2009.gada 6.oktobra I.Zviedre savus pienākumus neveic 

ilgstošas darbnespējas dēļ. 

     Izskatot Ventspils novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekles 

Inetas Zviedres 23.03.2010. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

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

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome  n o l e m j: 

 

1. Atbrīvot Ventspils novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāju Inetu Zviedri no 

Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.  

2. Par Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekli apstiprināt Ventspils novada 

pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vecāko grāmatvedi Natāliju Pavlovu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, lēmumu adresāts un trešās personas var 

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

3401, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

4. Uzdot Kancelejas vecākajai speciālistei (I.Stradiņa) informēt par izmaiņām komisijas 

sastāvā VID Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Valsts 

amatpersonu datu administrēšanas daļu. 

 

 

61. § 
PAR SIA „GP & auto” IESNIEGUMA IZSKATĪŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

02.03.2010. Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts SIA „GP & auto”, reģistrācijas 

Nr.41203031841, juridiskā adrese: Lielais prospekts 46-20, Ventspils, LV-3600, iesniegums 

(reģ.Nr.1.10.-202), kurā tiek lūgts atļaut veikt automašīnu tirdzniecību nekustamajā īpašumā 

„Porniekos“, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, nosakot darba laiku no pirmdienas līdz 

piektdienai – 9.00-16.00 un sestdienās  - 9.00-14.00. 

Iesniegumam klāt pievienoti sekojoši dokumenti: 

8. SIA „GP & auto” komersanta reģistrācijas apliecības K 071185 kopija; 

9. nekustamā īpašuma „Pornieki”, kadastra Nr.9866014005, zemes robeža plāna kopija; 

10. Zemesgrāmatas apliecība kopija nekustamajam īpašumam „Pornieki”, kadastra 

Nr.9866014005, Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.172. 

11. 2010.gada 5.februāra zemesgabala nomas līgums; 

12. Ceļu satiksmes drošības direkcija izsniegta un tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības 

kopija. 

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

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 11.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldība izsniedz atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar 18.12.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.876 

„Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi“, atklāti balsojot: PAR 

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

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, 

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

 

1. Izsniegt SIA„GP & auto”, reģ.Nr.41203031841, atļauju veikt automašīnu tirdzniecību 

nekustamajā īpašumā „Porniekos“, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, nosakot darba 

laiku no pirmdienas līdz piektdienai – 9.00-16.00 un sestdienās - 9.00-14.00 no 

01.04.2010. līdz 01.04.2011. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots SIA„GP & auto”, valdes 

priekšsēdētājam Guntim Putniņam, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. Lēmums adresēts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas 

Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā 

spēkā stāšanas dienas. 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu SIA„GP & auto”, juridiskā 

adrese: Lielais prospekts 46-20, Ventspils, LV-3600, valdes priekšsēdētājam Guntim 

Putniņam. 

62. § 
PAR GROZĪJUMIEM ZIRU PAGASTA PADOMES 12.03.2008. LĒMUMĀ Nr.4,4.&  

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 

Ventspils novada dome ir izskatījusi 12.03.2008. Ziru pagasta padomes lēmumu Nr.4, 

4.& „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Miltiņi” sadalīšanu un adreses 

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

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

Klesterovu (personas kods-***) par nekustamā īpašuma „Miltiņi” izpirkumu. 2008.gada 

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

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

piederošo nekustamo īpašumu „Miltiņi”, kadastra Nr.98900010220 ar kopplatību 0,8370 ha, 

sastāvošas no vienas zemes vienības ar kadastra Nr.98900010220, un ēku īpašuma ar kopējo 

platību 974,2m2, un pasūtīt zemes ierīcības –sadales projektu.   

Izskatot lietas materiālus novada dome konstatē, ka augstāk minētājā lēmumā nav 

noteikts, ka padomes lēmumā minētās sadalīto zemes gabalu platības neatbilst ierīcības 

projektā (izstrādātājs SIA „Metrum“ mērnieks G.Horste) noteiktajām platībām, un tāpēc 

nepieciešams precizēt 12.03.2008. Ziru pagasta padomes lēmumu Nr.4, 4.& „Par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Miltiņi” sadalīšanu un adreses piešķiršanu”. 

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

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

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

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

 

1. Izteikt 12.03.2008. Ziru pagasta padomes lēmumu Nr.4, 4.& „Par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Miltiņi” sadalīšanu un adreses piešķiršanu” 1.punkta 

1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„atdalot no nekustamā īpašuma „Miltiņi”, kadastra Nr.98900010220, kas sastāv no 

zemes gabala ar platību 0,837 ha, atsevišķā īpašumā zemes gabalu ar platību 0,5355 

ha, piešķirot atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Graudiņi” un nosakot zemes 

lietošanas mērķi: 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, un uz tās esošas ēkas 003, 004, 005, 006.”  

 

2. Izteikt 12.03.2008. Ziru pagasta padomes lēmumu Nr.4, 4.& „Par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Miltiņi” sadalīšanu un adreses piešķiršanu” 1.punkta 

1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„atdalot no nekustamā īpašuma „Miltiņi”, kadastra Nr.98900010220, kas sastāv no 

zemes gabala ar platību 0,837 ha, atsevišķā īpašumā zemes gabalu ar platību 0,0659 

ha, piešķirot atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Svariņi” un nosakot zemes 

lietošanas mērķi: 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, un uz tās esošas ēkas 007.”  

 

3. Izteikt 12.03.2008. Ziru pagasta padomes lēmumu Nr.4, 4.& „Par pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Miltiņi” sadalīšanu un adreses piešķiršanu” 1.punkta 

1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„atlikušajam nekustamajam īpašumam „Miltiņi”, kadastra Nr.98900010220, kas 

sastāv no zemes gabala ar platību 0,236 ha, nosakot zemes lietošanas mērķi: 0101-

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un uz tās esošas ēkas 

001, 002.”  

 

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

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

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

Lēmums adresēts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas 

Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus Ziru pagasta pārvaldei, 

Gaitim Klesterovam, Dzidrai Ceriņai. 

 

63. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „AIVAS“ IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

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

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 M.Dadzis informē par lēmuma projektu.  

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 Ventspils novada pašvaldībā, 2010.gada 8.martā (reģ.Nr.1.10-221) saņemts Renāra Liepiņa 

iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā ”Aivas”, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 9866 014 0048, kurš atdalīts no nekustamā 

īpašuma ”Dambkalni”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā.  

     Plānotajā teritorijā tiek paredzēts veidot vēja elektrostaciju parku. Nekustamais īpašums 

„Aivas“ atrodas Tārgales pagastā, blakus nekustamajam īpašumam „Rutki“, kurā plānota vēja 

elektrostacijas parka izbūve. 

     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 – SIA 

“Damsijas”.  

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.2. un 63. Punktam, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), 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 Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci 

Laksbergu;  

  

3. Apstiprināt detālplānojuma  „Aivas“ darba uzdevumu (pielikums Nr.1); 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu detālplānojuma ierosinātājam 

Renāram Liepiņam, ***, detālplānojuma izstrādātājam SIA „Damsijas“, Brīvības gatve 

223, Rīga, LV-1039 un Tārgales pagasta pārvaldei. 

 

64. § 
PAR LĪDZDALĪBU PROJEKTU KONKURSĀ „JAUNIEŠU AKTĪVĀS ATPŪTAS 

LAUKUMU IZVEIDE VAI PIELĀGOŠANA PAŠVALDĪBĀS“ 

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

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

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

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 Izskatījusi informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto projektu konkursu 

„Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide vai pielāgošana pašvaldībās“, lai veicinātu 

jauniešu veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika izmantošanu, atklāti balsojot: PAR – 

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

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, 

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

 

1. Atzīt par nepieciešamu piedalīties projektu konkursā „Jauniešu aktīvās atpūtas 

laukuma izveide vai pielāgošana pašvaldībās“, pilnvarojot Piltenes pilsētas un pagastu 

pārvaldes izvērtēt iespējas piedalīties projektu konkursā un sagatavot projekta 

iesniegumu konkursa nolikumā paredzētajā kārtībā. 

 

2. Noteikt sekojošu kārtību lēmuma pieņemšanā par konkrētā projekta pieteikuma 

iesniegšanu konkursā: 

 

2.1. Ja projekta iesnieguma pieprasītais finansējuma apmērs atbilst nolikumā 

noteiktajam finansējuma apmēram (2500 – 3000,- LVL), lēmumu pieņem 

Ventspils novada domes Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja. 

 

2.2. Ja projekta iesnieguma pieprasītais finansējuma apmērs pārsniedz nolikumā 

noteikto finansējuma apmēru, lēmumu pēc Ventspils novada domes Sociālās, 

izglītības,  kultūras un sporta komitejas atzinuma saņemšanas pieņem Ventspils 

novada domes Finanšu komiteja, ar nosacījumu, ka vienam projektam pašvaldības 

budžeta līdzfinansējums nepārsniedz 500,- LVL. 
 

 

65.§ 
PAR MEDĪBU TIESĪBU NOMAS LĪGUMA PĀRJAUNOŠANU  

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

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

 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 19.februārī ir saņēmusi biedrības „Mednieku klubs 

„Suvens”” valdes priekšsēdētāja Harija Jurevica iesniegumu (reģ.Nr.1.10-154) ar lūgumu 

pagarināt nomas līgumu, kurš ticis noslēgts 2003.gada 29.maijā ar Tārgales pagasta padomi 

par pašvaldības meža zemes gabalu nomu medību organizēšanai. Iesniegumiem pievienotas 

dokumentu kopijas: 2003.gada 29.maija līgums „Par medību platību nomu”, meža zemes 

gabalu robežu shēmas (2 gab.)  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu; 15.panta pirmās 

daļas 3.punktu,  41.panta 1.daļas 3.punktu un 2.daļu; likuma “Medību likums” 1.panta 9., 

10.punktu; nosacījumiem; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

un komunālo jautājumu komitejas 18.03.2010. lēmumu, ievērojot tālākminēto personu 

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

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, G.Roderte, 
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E.Kuģeniece, M.Libkovskis, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome  n o l e m j: 

 

1. Pārjaunot 2003.gada 29.maija medību tiesību nomas līgumu ar biedrību „Mednieku 

klubs „Suvens““ ar termiņu no 01.04.2010. līdz 31.03.2015. par medību tiesību izmantošanu 

zemes gabalos ar kadastra numuru 9866 010 0113, platība 138.79 ha, un kadastra numuru 

9866 010 0134, platība 29.64 ha, Tārgales pagastā, ar nomas maksu LVL 0.20 (divdesmit 

santīmu) gadā par vienu hektāru. 

 

2. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam (M.Laksbergs) nodrošināt medību tiesību 

nomas līguma pārjaunošanu ar biedrību „Mednieku klubs „Suvens””. 

 

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

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

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena 

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu iesniedzējam, Tārgales pagasta pārvaldei 

un Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virmežniecības Ventspils nodaļai. 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.25 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


