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Nr. ____________

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada -

Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs

Protokolē -

Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja

Piedalās Deputāti:

Administrācija:

Mārtiņš Libkovskis
Dainis Veidemanis
Nellija Sileviča
Viesturs Ameļins
Gunita Ansone
Gaidis Bože
Aivars Čaklis
Māris Dadzis
Raitis Krūmiņš
Elita Kuģeniece
Guntis Mačtams
Ginta Roderte
Ilva Cērpa
Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors
Zanda Šnepste, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Nepiedalās deputātsi- Andris Jaunsleinis
Preses pārstāvis:

Ventspils televīzija

A.Mucenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2009.gada pārskatu.
Par kredīta kases vadībai atmaksāšanas grafiku.
Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības Publiskā pārskata sastādīšanas nolikumā.
Par līdzekļu piešķiršanu pavasara plūdos bojāto ceļu remontiem Piltenes pilsētas, Tārgales
un Zlēku pagasta pārvaldēs.
5. Par līdzekļu piešķiršanu Ugāles pagasta pārvaldei („Palēciens”).
6. Par Ances pagasta pārvaldes iesniegumu (Pamatskolas remontam).
7. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu (darbu apmaksa).
1.
2.
3.
4.
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8. Par Puzes pagasta pārvaldes iesniegumu (Pamatskolas remontam).
9. Par Jūrkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu.
10. Par automašīnas Chevrolet Tacuma izpirkšanu.
11. Par līdzekļu iedalīšanu pašvaldības autotransporta apdrošināšanai.
12. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības informatīvā biļetena „Novadnieks”
izdošanai.
13. Par līdzekļu iedalīšanu Lielās talkas laikā savākto atkritumu aizvešanai.
14. Par mobilo tālruņu sarunu limitu apstiprināšanu novada domes amatpersonām un
pašvaldības izpilddirektoram.
15. Par finansējuma piešķiršanu Ventspils novada sportistiem.
16. Par biedru maksu biedrībā „Etniskās kultūras centrs „Suiti”.
17. Par no ģenētiski modificētiem organismiem brīvas teritorijas noteikšanu un ģenētiski
modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu Ventspils novadā.
18. Par nolikuma „Par dāvinājuma (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību
Ventspils novada pašvaldībā”.
19. Par AS „Lavenergo” dāvinājumu pieņemšanu.
20. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (protokols Nr.8, 2.§)
apstiprinātajos novada vispārizglītojošo skolu nolikumos.
21. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā (prot.Nr.16, 22.§).
22. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.04.2010. lēmuma Nr.6,
4.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2010.gada
13.aprīļa lēmumu Nr.8 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu.
23. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.04.2010. lēmuma Nr.6,
5.§ apstiprināšanu „Par audžuģimenes pakalpojuma līguma laušanu”.
24. Par Ventspils novada sporta darba organizatoru atalgojumu.
25. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu Rīgas šosejas 15, Ugālē.
26. Par izmaiņām Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
27. Par grozījumiem novada domes 30.07.2009. lēmumā Nr.4, 17.§, un 24.09.2009. lēmumā
Nr.8, 18.§.
28. Par Usmas pagasta teritorijas plānojuma SIVN ietvaros izstrādātā vides pārskata nodošanu
sabiedriskai apspriešanai.
29. Par detālplānojuma „Platenes pļavas/Kamārcīte” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, gala
redakciju.
30. Par SIA „TCK” ierosinātā detālplānojuma īpašumiem Tārgales pagastā, Ventspils novadā
darba uzdevuma precizēšanu.
31. Par Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju.
32. Par piekrastes joslu pārņemšanu un apsaimniekošanu.
33. Par Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata gala redakciju.
34. Par Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju.
35. Par Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskata gala
redakciju.
36. Par aizņēmumu no Valsts kases projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai.
37. Par detālplānojuma „Aivas” Tārgales pagastā, darba uzdevuma izmaiņām.
38. Par 2010.gada 28.janvāra domes lēmuma „Par zemes izpirkuma maksas samazināšanu
Marekam Jansonam” precizēšanu.
39. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un pirts ēkai Ugāles pagastā „Norās”.
40. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un palīgēkai Tārgales pagasta „Upaļos”.
41. Par nosaukuma maiņu Austras Priekules nekustamajam īpašumam „Vecmatīši”, Ugāles
pagastā.
42. Par adreses piešķiršanu dārza mājiņai Tārgales pagasta „Līdumos 84”.
43. Par zemes vienību platību precizēšanu.
44. Par adreses piešķiršanu nedzīvojamai ēkai Ziru pagasta „Baltbāržos”.
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45. Par pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes gabalu iznomāšanu.
46. Par pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu.
47. Par zemes izpirkuma maksas samazināšanu Armandam Boitmanim.
48. Par adrešu piešķiršanu VAS „Latvijas Dzelzceļš” konteineru būvēm.
49. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Priedes 23”).
50. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 234”).
51. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 90”).
52. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Gaidas”).
53. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Meždoņi”).
54. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mežkalni”).
55. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Papardes”).
56. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Zīlītes”).
57. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kandi”).
58. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Gaiļpieši”).
59. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Zīles”).
A.Mucenieks ierosina svītrot no darba kārtības 31. un 35.jautājumu. Kā arī ierosina darba
kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā.
2. Par papildus finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai
objektam „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā”.
3. Par izmaiņām valsts mērķdotācijas novada infrastruktūras attīstībai un izlietojumā.
4. Par Ugāles pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” 5-6 gadīgo bērnu grupu
apvienošanu.
5. Par Ances pagasta pārvaldes iesniegumu.
6. Par grozījumiem Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības
komisijas nolikumā.
7. Par Ventspils novada sporta speciālistu finansēšanas kārtības noteikumiem.
8. Par SIA „TCK” ierosinātā detālplānojuma īpašumiem Tārgales pagastā, Ventspils
novadā, 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
9. Par zemes izpirkuma maksas samazināšanu G.Beļakovam.
Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
Apstiprināt šādu 2010.gada 29.aprīļa domes sēdes darba kārtību:
1. Par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2009.gada pārskatu.
2. Par kredīta kases vadībai atmaksāšanas grafiku.
3. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības Publiskā pārskata sastādīšanas
nolikumā.
4. Par līdzekļu piešķiršanu pavasara plūdos bojāto ceļu remontiem Piltenes pilsētas,
Tārgales un Zlēku pagasta pārvaldēs.
5. Par līdzekļu piešķiršanu Ugāles pagasta pārvaldei („Palēciens”).
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6. Par Ances pagasta pārvaldes iesniegumu (Pamatskolas remontam).
7. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu (darbu apmaksa).
8. Par Puzes pagasta pārvaldes iesniegumu (Pamatskolas remontam).
9. Par Jūrkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu.
10. Par automašīnas Chevrolet Tacuma izpirkšanu.
11. Par līdzekļu iedalīšanu pašvaldības autotransporta apdrošināšanai.
12. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības informatīvā biļetena „Novadnieks”
izdošanai.
13. Par līdzekļu iedalīšanu Lielās talkas laikā savākto atkritumu aizvešanai.
14. Par mobilo tālruņu sarunu limitu apstiprināšanu novada domes amatpersonām un
pašvaldības izpilddirektoram.
15. Par finansējuma piešķiršanu Ventspils novada sportistiem.
16. Par biedru maksu biedrībā „Etniskās kultūras centrs „Suiti”.
17. Par no ģenētiski modificētiem organismiem brīvas teritorijas noteikšanu un ģenētiski
modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu Ventspils novadā.
18. Par nolikuma „Par dāvinājuma (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību Ventspils novada pašvaldībā”.
19. Par AS „Lavenergo” dāvinājumu pieņemšanu.
20. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (protokols Nr.8,
2.§) apstiprinātajos novada vispārizglītojošo skolu nolikumos.
21. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā (prot.Nr.16,
22.§).
22. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.04.2010. lēmuma
Nr.6, 4.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas
2010.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.8 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”
apstiprināšanu.
23. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.04.2010. lēmuma
Nr.6, 5.§ apstiprināšanu „Par audžuģimenes pakalpojuma līguma laušanu”.
24. Par Ventspils novada sporta darba organizatoru atalgojumu.
25. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu Rīgas šosejas 15, Ugālē.
26. Par izmaiņām Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
27. Par grozījumiem novada domes 30.07.2009. lēmumā Nr.4, 17.§, un 24.09.2009.
lēmumā Nr.8, 18.§.
28. Par Usmas pagasta teritorijas plānojuma SIVN ietvaros izstrādātā vides pārskata
nodošanu sabiedriskai apspriešanai.
29. Par detālplānojuma „Platenes pļavas/Kamārcīte” Tārgales pagastā, Ventspils novadā,
gala redakciju.
30. Par SIA „TCK” ierosinātā detālplānojuma īpašumiem Tārgales pagastā, Ventspils
novadā darba uzdevuma precizēšanu.
31. Par piekrastes joslu pārņemšanu un apsaimniekošanu.
32. Par Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata gala
redakciju.
33. Par Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju.
34. Par aizņēmumu no Valsts kases projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai.
35. Par detālplānojuma „Aivas” Tārgales pagastā, darba uzdevuma izmaiņām.
36. Par 2010.gada 28.janvāra domes lēmuma „Par zemes izpirkuma maksas samazināšanu
Marekam Jansonam” precizēšanu.
37. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un pirts ēkai Ugāles pagastā „Norās”.
38. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un palīgēkai Tārgales pagasta „Upaļos”.
39. Par nosaukuma maiņu Austras Priekules nekustamajam īpašumam „Vecmatīši”,
Ugāles pagastā.
40. Par adreses piešķiršanu dārza mājiņai Tārgales pagasta „Līdumos 84”.
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41. Par zemes vienību platību precizēšanu.
42. Par adreses piešķiršanu nedzīvojamai ēkai Ziru pagasta „Baltbāržos”.
43. Par pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes gabalu iznomāšanu.
44. Par pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu.
45. Par zemes izpirkuma maksas samazināšanu Armandam Boitmanim.
46. Par adrešu piešķiršanu VAS „Latvijas Dzelzceļš” konteineru būvēm.
47. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Priedes 23”).
48. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 234”).
49. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 90”).
50. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Gaidas”).
51. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Meždoņi”).
52. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mežkalni”).
53. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Papardes”).
54. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Zīlītes”).
55. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kandi”).
56. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Gaiļpieši”).
57. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Zīles”).
58. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā.
59. Par papildus finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai
objektam „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā”.
60. Par izmaiņām valsts mērķdotācijas novada infrastruktūras attīstībai un izlietojumā.
61. Par Ugāles pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” 5-6 gadīgo bērnu grupu
apvienošanu.
62. Par Ances pagasta pārvaldes iesniegumu.
63. Par grozījumiem Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības
komisijas nolikumā.
64. Par Ventspils novada sporta speciālistu finansēšanas kārtības noteikumiem.
65. Par SIA „TCK” ierosinātā detālplānojuma īpašumiem Tārgales pagastā, Ventspils
novadā, 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
66. Par zemes izpirkuma maksas samazināšanu G.Beļakovam.
1.§
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO 2009.GADA PĀRSKATU

(ziņo:Z.Šnepste, debatēs: .A.Mucenieks, G.Ansone)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finašu un grāmatvedības nodaļas vadītājai
Zandai Šnepstei
Z.Šnepste informē par lēmuma projektu un ierosina to apstiprināt.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
budžetu un finanšu vadību“ 4. un 30.panta 2.un 8.daļu, saskaņā ar 20.10.2009. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1193 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība“, atklāti balsojot:
PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
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1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2009.gada pārskatu saskaņā ar
Sējumu Nr.1 un Nr.2. (Vadības ziņojumu, grāmatvedības politikas aprakstu, finanšu
pārskatu, tā pielikumus un tā skaidrojumus).
2. Apstiprināt Ventspils novada konsolidēto bilanci uz 31.12.2009. LVL 18131960
kopsummā;
3. Apstiprināt Ventspils novada darbības finansiālos rezultātus:
1.3.1. Faktiskos ieņēmumus no pamatdarbības:
Pamatbudžets
LVL 9062011;
Speciālais budžets
LVL 988795;
Ziedojumi un dāvinājumi
LVL 19159;
1.3.2. Faktiskos izdevumus no pamatdarbības:
Pamatbudžets
LVL 9864525;
Speciālais budžets
LVL 1516453;
Ziedojumi un dāvinājumi
LVL 13050.
4. Uzdot novada domes Centrālai administrācijai lēmuma 1.punktā minētā pārskata
dokumentus iesniegt Valsts kontrolei un Valsts kasei līdz šā gada 5.maijam.
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim.
2. §
PAR KREDĪTA KASES VADĪBAI ATMAKSĀŠANAS GRAFIKU

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:R.Krūmiņš)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Lai nodrošinātu Ventspils novada pašvaldībai piešķirtā Valsts kases aizdevuma budžeta un
finanšu vadībai Nr.A2/1/10182 no 25.02.2010. līguma nosacījumu izpildi, pamatojoties uz
Finanšu komitejas 15.04.2010. lēmumu, kā arī likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone,
G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece,
M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada
dome n o l e m j:
1. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
veikt valsts kases aizdevuma atmaksu, saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku
(Pielikums Nr.1).
3. §
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKĀ PĀRSKATA
SASTĀDĪŠANAS NOLIKUMĀ

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: D.Valdmanis)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.

7

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 72.pantu - dome nodrošina gada publiskā
pārskata sagatavošanu un ziņojumu par to publicēšanu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu –
pašvaldība pieņem iekšējos normatīvos aktus, atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR – 14
balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš,
G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Grozīt 2010.gada 25.februāra nolikuma Nr.5 „Ventspils novada pašvaldības publiskā
pārskata sastādīšanas Nolikums” 6.3.punktu izsakot sekojošā redakcijā – „Valsts
kontroles revīzijas atzinumiem un domes veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu
novēršanai”.
2. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi.
3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas 2010.gada 25.februāra
nolikumā Nr.5 „Ventspils novada pašvaldības publiskā pārskata sastādīšanas
Nolikums”.
4. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus Ventspils novada
pašvaldības iestādēm.
4. §
PAR LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU PAVASARA PLŪDOS BOJĀTO CEĻU
REMONTIEM PILTENES PILSĒTAS, TĀRGALES UN ZLĒKU PAGASTA
PĀRVALDĒM

(ziņo: A.Mucenieks)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
31.03.2010. saņemts Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegums, kurā lūgts iedalīt līdzekļus no
Autoceļa fonda līdzekļiem Ls 6633,83 plūdu radīto zaudējumu segšanai. Kā arī 12.04.2010.
saņemts novada pašvaldības administrācijas komisijas ziņojums, kurā konstatēti plūdu radītie
zaudējumi un to apmērs, norādot, ka pavasara plūdu laikā bojāto autoceļu atjaunošanai
Ventspils novada pašvaldībā nepieciešami līdzekļi Ls 21 274,75 apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.04.2010.lēmumu, un
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: atklāti balsojot:
PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Iedalīt pavasara plūdu laikā bojāto autoceļu atjaunošanai Ls 21 274,75 apmērā no
Autoceļa fonda nesadalītā atlikuma, t.sk.:
1.1.
Piltenes pilsētas pārvaldei- Ls 6633,83;
1.2.
Zlēku pagasta pārvaldei- Ls 14 219,84;
1.3.
Tārgales pagasta pārvaldei-Ls 421,08.
2. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes pilsētas, Zlēku un
Tārgales pagasta pārvaldēm.
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5. §
PAR LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU UGĀLES PAGASTA PĀRVALDEI

(ziņo:G.Ansone)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei.
G.Ansone informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
08.04.2010. saņemts (reģ.Nr.1090) Ugāles pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt
finansējumu jauniešu deju kolektīva „Palēciens” vadītājas atalgojumam sākot ar 2010.gada
1.jūliju.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.04.2010.lēmumu, un
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: atklāti balsojot:
PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Iedalīt jauniešu deju kolektīva „Palēciens” vadītāja atalgojumam Ls 760 no nesadalīto
budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām.
2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt Ugāles pagasta pārvaldes kontā pēc
attiecīgā rēķina saņemšanas.
3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles pagasta pārvaldei.
6. §
PAR ANCES PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: R.Krūmiņš, M.Dadzis)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
16.03.2010. saņemts Ances pamatskolas iesniegums, kurā lūgts piešķirt līdzekļus skolas juta
un iekštelpu kosmētiskajam remontam Ls 5446,08. Pielikumā remonta tāme.
Kā norādījusi būvvaldes vadītāja, tad, apsekojot objektu dabā, konstatēti apjomīgi jumta un
ēku sienu defekti.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.04.2010. lēmumu, kā
arī likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: atklāti
balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, deputātei E.Kuģeniecei nepiedaloties
balsošanā, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Piešķirt Ances pagasta pārvaldei Ances pamatskolas remontam Ls 5446,00 no
nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām.
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2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt Ances pagasta pārvaldes kontā pēc
attiecīgā rēķina saņemšanas.
3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ances pagasta pārvaldei.
7. §
PAR UGĀLES PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:M.Dadzis)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
01.04.2010. saņemts (reģ.Nr.1013) Ugāles pagasta pārvaldes iesniegums , ar lūgumu paredzēt
finanšu līdzekļus projekta „Ugāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar
kustību traucējumiem” realizācijā veikto darbu apmaksai aprīlī Ls 20 000 apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.04.2010.lēmumu, kā
arī likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14
balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš,
G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Piešķirt Ugāles pagasta pārvaldei Ls 20 000 aprīlī paveikto darbu apmaksāšanai no
Ventspils novada pašvaldības saņemtā kredīta summas.
2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt Ugāles pagasta pārvaldes kontā pēc
attiecīgā rēķina saņemšanas.
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot rīkojumu par aizdoto Ls 20 000
atgriešanu novada pašvaldībai.
8. §
PAR PUZES PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:I.Cērpa, N.Sileviča)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
10.03.2010. saņemts Puzes pagasta pārvaldes iesniegums, ar lūgumu piešķirt papildus
finansējumu Ls 1153,75 apmērā, t.sk., Ls 373,20 –materiālu izmaksas un Ls 780,55 –darba
izmaksas, Puzes pamatskolas klases remontam. Pielikumā klases remonta tāme. Kā norādījusi
būvvaldes vadītāja, tad iesniegumā pievienotajā tāmē izmaksas, kas saistītas ar veicamo darbu
attiecībā pret konstatētajiem defektiem ir uzskatāmas par neadekvātām, un darbi veicami pašu
spēkiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.04.2010.lēmumu, kā
arī likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12
balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš,

10

G.Mačtams, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – 2 balsis (N.Sileviča, I.Cērpa), Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Piešķirt Puzes pagasta pārvaldei Puzes pamatskolas klases remontam Ls 373,00 no
nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām.
2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt Puzes pagasta pārvaldes kontā pēc attiecīgā
rēķina saņemšanas.
3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Puzes pagasta pārvaldei.
9. §
PAR JŪRKALNES PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU

(ziņo:M.Dadzis)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzim.
M.Dadzis informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
15.04.2010. saņemts Jūrkalnes pagasta pārvaldes iesniegums, ar lūgumu piešķirt finansējumu
Ls 410 apmērā Latvijas Televīzijas tiešraidei 3.maijā „Svētki Latvijas novados” svētku
pasākumu organizēšanai. Kā arī saņemts iesniegums no Latvijas Televīzijas ar informāciju par
svētku norises vietu-Jūrkalni un svētku pasākumiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.04.2010.lēmumu , kā
arī likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14
balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš,
G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Iedalīt Jūrkalnes pagasta pārvaldei Latvijas Televīzijas tiešraidei 3.maijā „Svētki
Latvijas novados” svētku pasākumu organizēšanai Ls 410 no nesadalīto budžeta
līdzekļu atlikuma uz gada beigām.
2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt Jūrkalnes pagasta pārvaldes kontā pēc
attiecīgā rēķina saņemšanas.
3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Jūrkalnes pagasta pārvaldei.
10. §
PAR AUTOMAŠĪNAS CHEVROLET TACUMA IZPIRKŠANU

(ziņo: A.Mucenieks)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.04.2010.lēmumu, kā arī likuma ”Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks,
V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa,
G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Izpirkt automašīnu Chevrolet Tacuma.
2. Piešķirt novada domes Centrālai administrācijai Ls 1900,00 lēmuma 1.punktā minētās
automašīnas iegādei no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām.
3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Puzes pagasta pārvaldei.
11. §
PAR LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU PAŠVALDĪBAS AUTOTRANSPORTA
APDROŠINĀŠANAI

(ziņo: A.Mucenieks)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Ņemot vērā to, ka nelaimes gadījumu vai trešo personu prettiesiskas rīcības radītie zaudējumi
būtu papildus izdevumi pašvaldības budžetam, un nolūkā to novērst šādu papildus izdevumu
iespējamo rašanos, un pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.04.2010. lēmumu, kā arī
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Apdrošināt 3 jaunākos autobusus skolēnu pārvadāšanai.
2. Piešķirt novada domes Centrālai administrācijai lēmuma 1.punktā minēto autobusu
apdrošināšanai Ls 2500 no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām.
12. §
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVĀ
BIĻETENA „NOVADNIEKS” IZDOŠANAI

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:D.Veidemanis, N.Sileviča)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.04.2010.lēmumu, kā arī likuma ”Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks,
V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa,
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G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Piešķirt novada domes Centrālai administrācijai pašvaldības informatīvā biļetena
„Novadnieks” izdošanai Ls 700,00 no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada
beigām.
13. §
PAR LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU LIELĀS TALKAS LAIKĀ SAVĀKTO ATKRITUMU
AIZVEŠANAI

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: D.Valdmanis)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Ņemot vērā to, ka ir nepieciešams piešķirt līdzekļus savākto atkritumu aizvešanai uz
atkritumu deponēšanas vietu, kā arī pamatojoties uz Finanšu komiteja 15.04.2010. lēmumu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Uzdot novada pilsētas/pagastu pārvaldēm Lielās talkas laikā savāktos atkritumus
nogādāt atkritumu savākšanas poligonā.
2. Atkritumu aizvešanu pilsētas/pagastu pārvaldēm apmaksāt no Dabas resursu nodokļa
iekasētajiem līdzekļiem.
3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu pilsētas/pagastu pārvaldēm.
14. §
PAR MOBILO TĀLRUŅU SARUNU LIMITU APSTIPRINĀŠANU NOVADA DOMES
AMATPERSONĀM UN PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORAM

(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 27.punktu, ņemot vērā
Ventspils novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu, pildot likumā
„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” noteiktos
ierobežojumus, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (V.Ameļins, G.Bože, A.Čaklis, R.Krūmiņš,
G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā deputātiem A.Muceniekam, G.Ansonei,
M.Dadzim, M.Libkovskim, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Apstiprināt mobilā tālruņa sarunu limitu novada domes priekšsēdētājam Aivaram
Muceniekam Ls 20.00 apmērā.
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2. Apstiprināt mobilā tālruņa sarunu limitu novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam
Mārim Dadzim Ls 18.00 apmērā.
3. Apstiprināt mobilā tālruņa sarunu limitu novada domes priekšsēdētāja 1.vietniecei
Gunitai Ansonei Ls 18.00 apmērā.
4. Apstiprināt mobilā tālruņa sarunu limitu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Mārtiņam Libkovskim Ls 18.00 apmērā.
5. Apstiprināt mobilā tālruņa sarunu limitu novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim
Valdmanim Ls 18.00 apmērā.
15. §
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU VENTSPILS NOVADA SPORTISTIEM

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:N.Sileviča, A.Čaklis)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Lai nodrošinātu Ventspils novada sportistu piedalīšanos Eiropas veterānu čempionātā
vieglatlētikā Ungārijā no 15.-24.jūlijam, un nodrošinātu piedalīšanos Vīlandes skrējienā, kā arī
pamatojoties Finanšu komitejas 15.04.2010. lēmumu un likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins,
G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte,
E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Iedalīt Piltenes pagasta pārvaldei ceļa izdevumu segšanai Ventspils novada sportistiem
dalībā Eiropas veterānu čempionātā vieglatlētikā Ungārijā Ls 300,00 apmērā un
Vīlandes skrējienam Ls 60,00 apmērā no sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem.
2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
lēmuma 1.punktā minētās summas pārskaitīt Piltenes pilsētas pārvaldes kontā pēc
attiecīgā rēķina saņemšanas.
3.

Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes pilsētas pārvaldei.
16. §
PAR BIEDRU MAKSU BIEDRĪBĀ „ETNISKĀS KULTŪRAS CENTRS „SUITI””

(ziņo: A.Mucenieks)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
30.03.2010. saņemts biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” biedru 24.03.2010.
pilnsapulces protokols Nr.3, kurā nolemta biedru maksas apmērs pašvaldībām 2010.gadā Ls
300 apmērā. Biedrības darbības mērķis ir sekmēt suitu novada kā etniskās kopienas
apzināšanu un suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties Finanšu komitejas 15.04.2010. lēmumu, likuma
„Par pašvaldībām” 12.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins,
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G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte,
E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Apstiprināt biedru maksu biedrībā „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” Ls 300 apmērā
no iestādes „Ventspils novada pašvaldība” pamatbudžeta.
2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
pārskaitīt lēmuma 1.punktā minēto summu biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti””
kontā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas.
3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu biedrībai „Etniskās kultūras
centra „Suiti“ , Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306.
17. §
PAR NO ĢENĒTISKI MODIFICĒTIEM ORGANISMIEM BRĪVAS TERITORIJAS
NOTEIKŠANU UN ĢENĒTISKI MODIFICĒTU KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAS
AIZLIEGUMU VENTSPILS NOVADĀ

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:R.Krūmiņš)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Ventspils novada pašvaldībā 17.11.2009. (reģ. nr.1877) saņemts Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācijas aicinājums pieņemt lēmumu par brīvas no ģenētiski
modificētiem organismiem (turpmāk tekstā - ĢMO) teritorijas veidošanu, pieņemot saistošos
noteikumus par ģenētiski modificētu (turpmāk tekstā – ĢM) kultūraugu audzēšanas
aizliegumu visā novada teritorijā.
Ventspils novada dome konstatē:
1. 2009. gada 18. jūnijā veikti grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, kur
22. panta otrā, trešā un ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz personas
priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā;
aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem; pirms šā panta otrajā daļā
minēto noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par
nodomu noteikt aizliegumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības izdotajā laikrakstā,
bet, ja tāda nav,- citā vietējā laikrakstā, norādot teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un
iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš
nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana
pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.
2. ĢMO ilgtermiņa ietekme uz vidi un cilvēku veselību nav vēl pilnīgi izpētīta un ietekme uz
Latvijas ekosistēmu, dabas vērtībām un bioloģisko daudzveidību nav pētīta vispār. Zināms, ka
ĢMO var veicināt atsevišķu augu uz dzīvnieku sugu izzušanu vai neatgriezenisku pārveidi, ja
ĢM augi sajauksies ar parastajiem augiem.
3. LR Vides ministrijas politika un darbība ir vērsta, lai mūsu valstī maksimāli tiek saglabātas
no ģenētiski modificētiem kultūraugiem brīvas teritorijas.
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4. Latvijai, ņemot vērā Eiropas Savienības mērogā nozīmīgās bioloģiskās daudzveidības
vērtības, augsnes nepiesārņotību, bioloģisko zemnieku saimniecību specifiku un kapacitāti, ir
nepieciešams vairāk orientēties uz ekoloģiskās pārtikas audzēšanu.
5. Aizvien plašākas teritorijas Eiropā tiek pasludinātas par zonām, kas brīvas no ģenētiski
modificētiem organismiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16. un 27.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, D.Veidemanis),
PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (N.Sileviča), Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Publicēt paziņojumu par nodomu Ventspils novadā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Ventas Balss” .
2. Apstiprināt paziņojuma tekstu:
„ Paziņojums
par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Ventspils novada administratīvajā teritorijā
Ventspils novada pašvaldībai ir nodoms visā Ventspils novada administratīvajā teritorijā
noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.
Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus var iesniegt Ventspils novada domē, Skolas iela 4,
Ventspils, LV-3601, un pagastu pārvaldēs līdz 2010.gada 31.maijam.
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai”.
3. Izstrādāt saistošos noteikumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Ventspils novadā.
4. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors D.Valdmanis.
18. §
PAR NOLIKUMA „PAR DĀVINĀJUMU (ZIEDOJUMU) PIEŅEMŠANAS, UZSKAITES UN
IZLIETOŠANAS KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ ” APSTIPRINĀŠANU

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: R.Krūmiņš)
A.Mucenieks informē par nolikuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu.
Lai nodrošinātu vienotu dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 12.pantu un ņemot vērā likumu Ventspils novada domes Finanšu
komitejas 15.04.2010. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins,
G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte,
E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Apstiprināt nolikumu „Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas
kārtību Ventspils novada pašvaldībā” saskaņā ar pielikumu (pielikumā uz 2 lapām).
2. Nolikums „Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību
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Ventspils novada pašvaldībā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju
(padomju) nolikumus/noteikumus par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un
izlietošanas kārtību.
4. Uzdot novada pagastu/pilsētas pārvalžu vadītājiem slēgt iestāžu ziedojumu/dāvinājumu
kontus līdz 2010.gada 1.jūnijam, līdzekļu atlikumu ieskaitot Ventspils novada pašvaldības
ziedojumu/dāvinājumu kontā.
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram (D.Valdmanim).
6. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes
protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus Ventspils novada pašvaldības (domes)
pakļautībā esošajām iestādēm.
19. §
PAR A/S „LATVENERGO” DĀVINĀJUMU PIEŅEMŠANU

(ziņo:G.Ansone)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei.
G.Ansone informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz to, ka Ventspils novada pašvaldībai nav noteikta dāvinājuma pieņemšanas
kārtība un atbilstoši likumam ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktam, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1. Apstiprināt 2010.gada 1.aprīlī papildus starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”
un Ventspils novada pašvaldību noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.96.
2. Pieņemt dāvinājumā dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte-500kWh” 200 gab.(divi
simti) par vērtību LVL 7430.00 (septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit lati un 00
santīmi) pēc līguma Nr.96 no 01.04.2010. un 400 gab.(četri simti) par vērtību LVL
14860.00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit lati un 00 santīmi) pēc līguma
Nr.95 no 01.12.2009. Dāvanu karšu kopējā vērtība ir LVL 22290 (divdesmit divi
tūkstoši divi simti deviņdesmit lati un 00 santīmi).
3. Pilnvarot Ventspils novada Sociālo dienestu dāvanu kartes nodot trūcīgām
mājsaimniecībām (GMI pabalsta saņēmēja saimniecībām un trūcīgām ģimenēm ar
bērniem).
4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc sēdes protokola parakstīšanas.
5. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada Sociālajam
dienestam.
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20. §
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 24. SEPTEMBRĪ
(PROTOKOLS Nr.8,2.§) APSTIPRINĀTAJOS NOVADA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU
NOLIKUMOS

(ziņo:G.Ansone)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunita Ansonei.
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 27.punktu, un 41. panta 1.
daļas 2. punktu, un ņemot vērā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes Valsts
dienestā veiktajām izmaiņām izglītības iestāžu reģistrācijas apliecības numuros, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1.Izdarīt sekojošus grozījumus ar 2009.gada 24.septembra sēdes lēmumu apstiprinātajos
(protokols Nr.8,2.§) Ventspils novada vispārizglītojošo skolu nolikumos:
1.1. Ventspils novada Ugāles vidusskolas Nolikuma Nr.10. - 1.punktā minēto reģistrācijas
Nr.2613900055 aizstāt ar Nr.4113900055;
1.2. Ventspils novada Piltenes vidusskolas Nolikuma Nr.11. - 1. punktā minēto reģistrācijas
Nr.2613900543 aizstāt ar Nr.4113900543;
1.3. Ventspils novada Ances pamatskolas Nolikuma Nr.12. - 1. punktā minēto reģistrācijasNr.
2612900052 aizstāt ar Nr.4112900052;
1.4. Ventspils novada Jūrkalnes pamatskolas Nolikuma Nr.13. - 1. punktā minēto
reģistrācijasNr.2612900053 aizstāt ar Nr.4112900053;
1.5. Ventspils novada Popes pamatskolas Nolikuma Nr.14. - 1. punktā minēto reģistrācijas
Nr.2612900049 aizstāt ar Nr.4112900049;
1.6. Ventspils novada Puzes pamatskolas Nolikuma Nr.15. - 1. punktā minēto reģistrācijas
Nr.2612900054 aizstāt ar Nr.4112900054;
1.7. Ventspils novada Tārgales pamatskolas Nolikuma Nr.16. - 1. punktā minēto reģistrācijas
Nr.2612900050 aizstāt ar Nr.4112900050;
1.8. Ventspils novada Užavas pamatskolas Nolikuma Nr.17. - 1. punktā minēto reģistrācijas
Nr.2612900047 aizstāt ar Nr.4112900047;
1.9. Ventspils novada Zlēku pamatskolas Nolikuma Nr.18. - 1. punktā minēto reģistrācijas
Nr.2612900544 aizstāt ar Nr.4112900544;
1.10.Ventspils novada Zūru pamatskolas Nolikuma Nr. 19. - 1. punktā minēto reģistrācijas
Nr.2612900046 aizstāt ar Nr.4112900046.
2. Grozījumi Nolikumos stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi.
3. Uzdot Ventspils novada Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas Ventspils novada
vispārizglītojošo skolu nolikumos.
4. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes
protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus Ventspils novada Ugāles vidusskolai,
Piltenes vidusskolai, Ances pamatskolai, Jūrkalnes pamatskolai, Popes pamatskolai,
Puzes pamatskolai, Tārgales pamatskolai, Užavas pamatskolai, Zlēku pamatskolai, Zūru
pamatskolai.
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21. §
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 25.MARTA LĒMUMĀ
(PROT.NR.16, 22.§)

(ziņo:G.Ansone, debatēs: N.Sileviča)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunita Ansonei.
G.Ansone informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Lai nodrošinātu vienotu izglītības iestāžu pārraudzību un ekonomisku pašvaldības budžeta
līdzekļu izmantošanu un, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože,
A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece,
M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada
dome n o l e m j:
1. Noteikt Piltenes bibliotēkas bibliotekārei nepilnu likmi (0.5).
2. Papildināt Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta lēmuma (protokols Nr.16,
22.§) “Par Ventspils novada bibliotekāru vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu”
1.3.apakšpunktu ar vārdiem „Ugāles bibliotēkas bērnu nodaļas vadītājai„ un izteikt to
sekojošā redakcijā:
„3.grupa Ls 300,- tiek noteikta Jūrkalnes, Popes, Zūru, Ziru pagastu bibliotēku
vadītājiem un Ugāles bibliotēkas bērnu nodaļas vadītājai”.
3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes pilsētas un Ugāles
pagasta pārvaldēm.
22.§
PAR NOVADA DOMES SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU
KOMITEJAS 22.04.2010. LĒMUMA NR.6, 4.§ „PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2010.GADA 13.APRĪĻA LĒMUMU Nr.8 ”PAR
PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM”
(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 22.04.2010. lēmuma Nr.6, 4.§ „Par Ventspils novada pašvaldības
Sociālo lietu komisijas 2010.gada 13.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.8 „Par piešķirtajiem
sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu sekojošā redakcijā:

19

„4.§
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2010.GADA
13.APRĪĻA LĒMUMU Nr.8 ”PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM”

(G.Ansone)
G.Ansone informē par Ventspils novada pašvaldības Sociālā lietu komisijas 2010.gada
13.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.8 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 4 balsis (G.Ansone, G.Mačtams,
N.Sileviča, I.Cērpa), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta
komiteja n o l e m j:
Apstiprināt Sociālo lietu komisijas 13.04.2010. lēmumu Nr.8 „Par piešķirtajiem sociālajiem
pabalstiem” sekojošā redakcijā:
„Pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu” un MK noteikumiem
30.03.2010.nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu”, Ministru kabineta 17.06.2009.noteikumiem nr. 550 ”Kārtība, kādā, aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību”, Ministra kabineta 15.12.2009. noteikumi
nr.1489”Noteikumi par garantēto minimālo ienākuma līmeni”, MK 15.11.2005.noteikumiem
nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas”,
29.10.2009.ventspils novada nolikumu Nr. 65 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to
piešķiršanas kārtība”13.04.2010. Sociālo lietu komisijas lēmums nr. 8,
1.13.04.2010. Sociālo lietu komisijas lēmumu Nr.8
pabalstiem sekojoši:

par piešķirtajiem sociālajiem

1.1.Trūcīgās ģimenes(personas) statuss piešķirts 53 ģimenēm.
1.2. Dzīvokļa pabalsts kopējā summa 23 trūcīgām ģimenēm(personām), kopējā summa
satstāda Ls 1150.00( viens tīkstotis simtu piecdesmit lati).
1.3. Ikmēneša balsts garantētais iztikas minimums (GMI) piešķirts 25 trūcīgām
ģimenēm(personām), kopējā summa sastāda Ls 5865.50 ( pieci tūkstoši astoņi simti
sešdesmit peici lati 50 santīmi).
1.4. Piešķirtas brīvpusdienas 5 trūcīgo ģimeņu bērniem.
1.5. Piešķirts sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā 1 personai.
1.6. Atteikti sociālie pabalsti 1 personai.
Sociālās komisijas priekšsēdētāja

Komitejas priekšsēdētājs
Komitejas locekļi

/paraksts/
/paraksts/
/paraksts/
/paraksts/

/paraksts/

I. Rudbaha”

G.ANSONE
N.SILEVIČA
G.MAČTAMS
A.ČAKLIS”

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
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n o l e m j:
Apstiprināt novada domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.04.2010.
lēmumu Nr.6, 4.§ „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2010.gada
13.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.8 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”.
23.§
PAR NOVADA DOMES SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU
KOMITEJAS 22.04.2010. LĒMUMA NR.6, 5.§ „PAR AUDŽUĢIMENES PAKALPOJUMA
LĪGUMA LAUŠANU”
(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 22.04.2010. lēmuma Nr.6, 5.§ „Par audžuģimenes pakalpojuma
līguma laušanu” apstiprināšanu sekojošā redakcijā:
„5.§
PAR AUDŽUĢIMENES PAKALPOJUMA LĪGUMA LAUŠANU

(G.Ansone)
G.Ansone informē par Ventspils novada pašvaldības Sociālā lietu komisijas 2010.gada
30.martā pieņemto lēmumu Nr.7 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” par 2008. gada
20.novembrī noslēgtā līguma Nr.5/2008. „Par audžuģimenes pakalpojumu saņemšanu pēc
pilngadības sasniegšanas” laušanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 4 balsis (G.Ansone, G.Mačtams,
N.Sileviča, I.Cērpa), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta
komiteja n o l e m j:
Apstiprināt Sociālo lietu komisijas 30.03.2010. lēmumu Nr.7 „Par piešķirtajiem sociālajiem
pabalstiem” sekojošā redakcijā:
„2008.gada 20.novembrī Piltenes pilsētas dome noslēdza līgumu Nr.5/2008 „Par
audžuģimenes pakalpojumu saņemšanu pēc pilngadības sasniegšanas” Kristīnei Strazdiņai
(p.k.***), deklarētā adrese ***.
Piltenes pilsētas padome, izvērtējot 2008.gada 20.novembra līgumu Nr.5/2008 un Piltenes
pilsētas Bāriņtiesas 2006.gada 26.jūnija lēmumu Nr.1-6/1, nolēma pagarināt Kristīnes
Strazdiņas aprūpes laiku Aijas Zonbergas (personas kods ***) audžuģimenē līdz 2008. gada
20. jūlijam, ar 2006. gada 6.decembra lēmumu Nr. 1-6/19 tika labots Bāriņtiesas 2006.gada
lēmums Nr. 1-6/14 - pieļauto pārrakstīšanas kļūdu, izsakot lēmuma lemjošās daļas tekstā
vārdus un skaitļus līdz 2008.gada 20.jūlijam ar vārdiem un skaitļiem līdz 2008. gada
20.oktobrim.
Ņemot vērā augstāk minēto, 30.03.2010. Sociālo lietu komisija (protokols Nr.7) konstatēja,
ka Piltenes pilsētas domei nebija tiesības slēgt līgumu par audžuģimenes pakalpojumu
saņemšanu pilngadīgai personai, jo saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 42.1.pantu Ārpusģimenes aprūpi izbeidz, kad bērna vecāku ģimenē tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi
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bērna attīstībai vai arī viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu”. Lai pieņemtu šādu lēmumu bija
nepieciešams Bāriņtiesas lēmums, bet Piltenes pilsētas Bāriņtiesa nebija pieņēmusi lēmumu
par Kristīnes Starzdiņas uzturēšanos audžuģimenē pēc pilngadību sasniegšanas, kā tas tiek
minēts 2008.gada 20.novembra līgumā Nr. 5/2008. 4.2. punktā - līguma pirmstermiņa
izbeigšana notiek pēc pušu vienošanās vai pašvaldībai vienpusēji laužot līgumu, ja Bāriņtiesa
ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē. Piltenes pilsētas
Bāriņtiesas 2006.gada 26.jūnija lēmums Nr.1-6/1 un 2006. gada 6.decembra lēmumu Nr. 16/19 paredz Kristīnei Strazdiņai uzturēšanos audžuģimenē līdz 2008. gada 20.oktobrim.
2008.gada novembrī K.Strazdiņa ir saņēmusi sociālās garantijas kā bārene patstāvīgās
dzīves uzsākšanai, t.i., vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei –
Ls 175,00 (viens simts septiņdesmit pieci lati) un naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves
uzsākšanai – Ls 90,00(deviņdesmit lati). Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību
K.Strazdiņai, kā bārenei – mācību iestāžu audzēknei, kura sekmīgi mācās Saldus
profesionālajā vidusskolā, tas ir, ikmēneša pabalsts Ls 45.00 ( četrdesmit pieci lati).
Pamatojoties uz 22.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1536 „Noteikumi par ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”, 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”, 30.03.2010. Sociālo
lietu komisijas lēmumu Nr.7,
Ventspils novada Sociālo lietu komisija n o l e m j:
1. Lauzt 2008. gada 20. novembra līgumu Nr.5/2008. „Par audžuģimenes pakalpojumu
saņemšanu pēc pilngadības sasniegšanas” un brīdināt audžuģimeni par līgumu laušanu.
2. Piltenes pilsētas pārvaldei segt izdevumus audžuģimenei, kas radušies neizpildot
līguma saistības saskaņā ar 2008.gada 20. novembra līgumu Nr.5/2008. no 01.2010.
līdz līguma laušanas termiņam beigām no Piltenes pilsētas pārvaldes budžeta
līdzekļiem.
Komisijas priekšsēdētāja
Komitejas priekšsēdētājs
Komitejas locekļi

/paraksts/
/paraksts/
/paraksts/
/paraksts/
/paraksts/

I. Rudbaha”
G.ANSONE
N.SILEVIČA
G.MAČTAMS
I.CĒRPA”

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
Apstiprināt novada domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.04.2010.
lēmuma Nr.6, 5.§ „Par audžuģimenes pakalpojuma līguma laušanu”.
24. §
PAR VENTSPILS NOVADA SPORTA DARBA ORGANIZATORU ATALGOJUMU

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:G.Mačtams, R.Krūmiņš)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Deputāts G.Mačtams ierosina lēmuma projektā svītrot Puzi, Ugāli un Zlēkas. Kā arī norāda,
ka svītrojams ir lēmuma projekta 2.punkts.
R.Krūmiņš norāda, ka lēmuma projaktā iekļaujams punkts, ka priekšlikumi par nākošo gadu
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iesniedzami līdz 1.oktobrim.
A.Mucenieks ierosina lēmumā iekļaut sekojošu punktu „Uzdot Sociālās, izglītības, kultūras un
sporta komitejai līdz 2010.gada 1.oktobrim iesniegt novada domei priekšlikumus par sporta
darba organizēšanu un finansēšanas kārtību 2011.gadam”.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Lai nodrošinātu sporta bāžu pārraudzību un pieejamību Ventspils novada iedzīvotājiem, kā arī
pamatojoties Finanšu komitejas 15.04.2010.lēmumu un likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins,
G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte,
E.Kuģeniece, M.Libkovskis, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (N.Sileviča),
nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Noteikt, ka sporta darba organizatora amatus Piltenes, Vārves, Popes, Tārgales, Ances
pagastos finansē no sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem.
2. Darba samaksu noteikt pēc grupu sistēmas, koeficenta un algu likmes:
1.gr. Ls 180,2.gr. Ls 180,3.gr. Ls.180,-

koef. 0,4
koef. 0,3
koef. 0,2

Piltene, Vārve, Pope
Tārgale
Ance

Ls 72,- mēnesī;
Ls 54,- mēnesī;
Ls 36,- mēnesī

3. Uzdot pilsētas, pagastu pārvalžu vadītājiem slēgt darba līgumus ar sporta darba
organizatoriem par darbības laiku līdz š.g.31.decembrim.
4. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
lēmuma 3.punktā minēto kopējo summu Ls 381,- mēnesī, pārskaitīt pilsētas, pagastu
pārvalžu kontā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas.
5. Uzdot Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejai līdz 2010.gada 1.oktobrim
iesniegt novada domei priekšlikumus par sporta darba organizēšanu un finansēšanas
kārtību 2011.gadam”.
6. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu pilsētas, pagastu pārvaldēm.
7. Lēmums stājas spēkā ar š.g. 5.maiju.
25. §
PAR SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS STATUSA NOTEIKŠANU RĪGAS ŠOSEJAI 15,
UGĀLĒ

(ziņo:G.Ansone)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei.
G.Ansone informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
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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 un ņemot vērā sociāli maznodrošināto (trūcīgo) personu
intereses, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože,
A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece,
M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada
dome n o l e m j:
1. Noteikt sociālās dzīvojamās mājas statusu pašvaldības īpašumā esošajai dzīvojamajai
mājai Rīgas šosejai 15, Ugālē, Ventspils novadā.
2. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles pagasta pārvaldei.
26.§
PAR IZMAIŅĀM DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJAS SASTĀVĀ

(ziņo: A.Mucenieks)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Sakarā ar Ventspils novada domes centrālās administrācijas darbinieku maiņu, tiek
ieteikts atbrīvot Gunu Punkstiņu no Ventspils novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekļa un komisijas sekretāres pienākumu pildīšanas, viņas vietā ieceļot dzīvokļu
jautājumu speciālisti Āriju Šauriņu.
Ventspils novada dome, vadoties no lietā esošiem materiāliem, konstatē, ka Guna
Punkstiņa apstiprināta par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekli un komisijas
sekretāri Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra sēdes lēmumu Nr.15./31.§.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Atbrīvot Gunu PUNKSTIŅU no Ventspils novada domes Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas locekļa un komisijas sekretāres pienākumu pildīšanas.
2. Iecelt par Ventspils novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekli un
apstiprināt par komisijas sekretāri dzīvokļu jautājumu speciālisti Āriju ŠAURIŅU.
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, LV3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas.
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27. §
PAR GROZĪJUMIEM NOVADA DOMES 30.07.2009. LĒMUMĀ Nr.4,17.§ UN 24.09.2009.
LĒMUMĀ Nr.8,18.§

(ziņo: A.Mucenieks)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Ventspils novada dome 30.07.2009. pieņēma lēmumu Nr.4,17.§ „Par pašvaldībai
piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma izbeigšanu” un
24.09.2009. pieņēma lēmumu Nr.8,18.§ „Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes
gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma izbeigšanu”.
Izskatot lietas materiālus novada dome konstatē, ka augstāk minētājos lēmumos ir
pārrakstīšanās kļūdas, un tāpēc ir nepieciešams veikt 30.07.2009. lēmumu Nr.4,17.§ „Par
pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma
izbeigšanu” un 24.09.2009. un lēmumu Nr.8,18.§ „Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu
zemes gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma izbeigšanu” precizēšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot:
PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Izteikt 30.07.2009. lēmuma Nr.4,17.§ „Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes
gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma izbeigšanu” pielikuma 3.punkta piekto
daļu šādā redakcijā:
„Pēteri Strazdiņu (personas kods ***) par apbūvēta zemes gabala „Celmi”, kadastra
numurs ***Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621 daļas, kas ir
1/6 domājamā daļa no 1.0 (viena vesela)hektāra izmantošanu ēku apsaimniekošanai uz
laiku no 01.08.2009. līdz 31.12.2018. ar nomas maksu 1.5% gadā no Valsts zemes
dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām (pēc stāvokļa
uz 2007.gada 1.novembri), nosakot zemes lietošanas mērķi: 07101– vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve”.
2. Izteikt 30.07.2009. lēmuma Nr.4,17.§ „Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes
gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma izbeigšanu” pielikuma 3.punkta sesto daļu
šādā redakcijā:
„Lūciju Ornu (persons kods***) par apbūvēta zemes gabala „Celmi”, kadastra numurs
***daļas, Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621 kas ir 1/6
domājamā daļa no 1.0 (viena vesela)hektāra izmantošanu ēku apsaimniekošanai uz laiku
no 01.08.2009. līdz 31.12.2018.g. ar nomas maksu 1.5% gadā no Valsts zemes dienesta
noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām (pēc stāvokļa uz
2007.gada 1.novembri), nosakot zemes lietošanas mērķi: 07101– vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve”.
3. Izteikt 30.07.2009. lēmuma Nr.4,17.§ „Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes
gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma izbeigšanu” pielikuma 3.punkta devīto
daļu šādā redakcijā:
„Dairu Zonbergu (personas kods***) par apbūvēta zemes gabala „Celmi”, kadastra numurs
***daļas, Tārgales pagasts, Ventspils novads, Ventspils rajons, LV-3621 kas ir 1/6
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domājamā daļa no 1.0 (viena vesela)hektāra izmantošanu ēku apsaimniekošanai uz laiku
no 01.08.2009. līdz 31.12.2018.g. ar nomas maksu 1.5% gadā no Valsts zemes dienesta
noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām (pēc stāvokļa uz
2007.gada 1.novembri), nosakot zemes lietošanas mērķi: 07101– vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve”.
4. Izteikt 24.09.2009. un lēmumu Nr.8,18.§ „Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu
zemes gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma izbeigšanu” pielikuma 1.punkta 1.1.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„Gunāru Olšteinu, personas kods***, par zemes gabala „Celmi”, kadastra numurs***,
Burtnieki, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621 daļas, aptuveni 0.02 (200m2)
hektāru platībā dzīvojamo ēku uzturēšanai uz laiku no 01.10.2009. līdz 31.12.2018. ar
nomas maksu 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala
vērtības privatizācijas vajadzībām (pēc stāvokļa uz 2009.gada 28.augustu), nosakot zemes
lietošanas mērķi: 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve”.
5. Izteikt 24.09.2009. un lēmumu Nr.8,18.§ „Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes
gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma izbeigšanu” pielikuma 1.punkta 1.3.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„Rutu Freimani, personas kods***, par apbūvēta zemes gabala „Celmi”, kadastra
numurs***, Burtnieki, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, daļas:
1.3.1. kas ir 1/6 domājamā daļa no 1.00 (viena vesela) hektāra izmantošanu ēku
apsaimniekošanai uz laiku no 01.10.2009. līdz 31.12.2018. ar nomas maksu 1.5% gadā
no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas
vajadzībām (pēc stāvokļa uz 2009.gada 28.augustu), nosakot zemes lietošanas mērķi:
07101– vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve,
1.3.2. aptuveni 0.25 (2500m2) hektāru platībā izmantošanu personīgās palīgsaimniecības
vajadzībām uz laiku no 01.10.2009. līdz 31.12.2010. ar nomas maksu 0,5% gadā no
Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām
(pēc stāvokļa uz 2009.gada 28.augustu), nosakot zemes lietošanas mērķi: 0101– zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība“.
6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Tārgales pagasta pārvaldei,
Pēterim Strazdiņam, Lūcijai Ornai, Dairai Zonbergai, Gunāram Olšteinam, Rutai
Freimanei, 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.
7. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes
protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu visām lēmuma 6.punktā minētām
personām ierakstītā sūtījumā uz viņu norādīto dzīvesvietas adresi. Vienu sēdes protokola
izrakstu nosūtīt Tārgales pagasta pārvaldei.
Sēdes vadītājs plkst.12.00 pasludina pārtraukumu uz 20 minūtēm.
Sēde atsākas plkst. 12.20.
28. §
PAR USMAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ
VIDI NOVĒRTĒJUMA IETVAROS IZSTRĀDĀTĀ VIDES PĀRSKATA NODOŠANU
SABIEDRISKAI APSPRIEŠANAI

(ziņo:M.Dadzis)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim.
M.Dadzis informē par lēmuma projektu.
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Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Izskatot Usmas pagasta teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu, pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 2. pantu, 15. panta 2. punktu un 17. panta 7. Punktu un Ventspils novada domes
Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu (protokols
Nr.4.; 11.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože,
A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece,
M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada
dome n o l e m j:
1. Apstiprināt Ventspils novada Usmas pagasta teritorijas plānojuma 2010. –
2022.gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.
2. Nodot sabiedriskai apspriešanai Usmas pagasta teritorijas plānojuma 2010. –
2022.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.
3. Uzdot Usmas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam G. Šķesteram
nodrošināt šā lēmuma 2. punkta izpildi.
4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu
laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma
izrakstu Usmas pagasta pārvaldei.

29.§
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „PLATENES PĻAVAS” UN „KAMĀRCĪTE”, TĀRGALES
PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, GALA REDAKCIJU

(ziņo:M.Dadzis)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim.
M.Dadzis informē par lēmuma projektu.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Ventspils novada dome ir saņēmusi plānotājas Tatjanas Laizānes (reģistrācijas apliecība
BL Nr.0001354) izstrādāto detālplānojuma „’Platenes pļavas”un „Kamārcīte”, Tārgales
pagastā, Ventspils novadā, detālplānojuma gala redakciju.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un Ventspils
novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.5.;
7.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože,
A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece,
M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada
dome n o l e m j:
1. Apstiprināt Ventspils novada Tārgales pagasta īpašumu „Platenes pļavas/Kamārcīte“,
kadastra numuri 9866 015 0059; 9866 015 0143; 9866 015 0139, detālplānojuma gala
redakciju.
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2. Izdot Ventspils novada saistošos noteikumus Nr.13 “Detālais plānojums īpašumiem
„Platenes pļavas/Kamārcīte“, Tārgales pagastā, Ventspils novadā“.
3. Izstrādes vadītājam (M.Laksbergs) divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanos
spēkā, saskaņā ar Ministru Kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“
79.punktu iesniegt
detālplānojumu Valsts Zemes dienestā.
4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu laikā
pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu
Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam SIA „GILOVIGI“, Rīga,
Airu iela 77, LV-1015, Tārgales pagasta pārvaldei un detālplānojuma izstrādātājai
T.Laizānei.
30.§
PAR SIA „TCK” IEROSINĀTĀ DETĀLPLĀNOJUMA ĪPAŠUMIEM TĀRGALES PAGASTĀ,
VENTSPILS NOVADĀ, DARBA UZDEVUMA PRECIZĒŠANU

(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.
2010.gada 19.aprīlī novada domē saņemts SIA ”TCK”, reģ. Nr.40003766284, iesniegums
(reģ.Nr.1252) par darba uzdevuma precizēšanu pēc saņemtajiem institūciju nosacījumiem
detālplānojuma izstrādei (VAS ”Latvijas Valsts ceļi Kurzemes reģiona Ventspils nodaļas
27.01.2010. nosacījumi Nr.4.4.3.-16, LR VM Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles daļas
20.01.2010. nosacījumi Nr.6, Latvijas Ornitoloģijas biedrības 29.01.2010. nosacījumi Nr.
LOB2010/010), kā arī ņemot vērā Tārgales teritorijas plānojumā noteikto turpmākās izpētes
teritoriju, kas šķērso nekustamā īpašuma ”Aerodroms” 1. un 2. zemes vienību, detālplānojuma
ierosinātājs lūdz izslēgt no detālplānojuma teritorijas robežām 8 zemes gabalus:
1) „Betontilts” 2. zemes vienību (kadastra Nr. 9866 017 0031, platība 50,3 ha);
2) „Betontilts” 3. zemes vienību (kadastra Nr. 9866 017 0100, platība 35,2 ha);
3) „Zāļukājas” (kadastra Nr. 9866 017 0029, platība 11,6 ha);
4) „Lejupītes” 2. zemes vienība (kadastra Nr. 9866 021 0017, platība 13,3 ha);
5) „Vecrobežnieki” (kadastra Nr. 9866 021 0016, platība 16,8 ha);
6) „Krasti” zemes vienību ar kadastra Nr. 9866 027 0044, platība 28,2 ha;
7) „Aerodroms” 1. zemes vienību (kadastra Nr. 9866 026 0079, platība 103,5 ha);
8) „Aerodroms” 2. zemes vienību (kadastra Nr. 9866 026 0087, platība 11,5 ha).
Saskaņā ar SIA ”TCK”, reģ.Nr.40003766284, iesniegumu un institūciju izsniegtajiem
nosacījumiem detālplānojuma izstrādei, un pamatojoties uz detālplānojuma darba uzdevuma
6.3. punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 ”Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 70. punktu, Ventspils novada domes Teritorijas
un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5.; 8.§),
atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā deputātam
V.Ameļinam, Ventspils novada dome n o l e m j:
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1. Precizēt darba uzdevumu (pielikums Nr.1) un noteikt detālplānojuma teritorijas robežas,
ietverot tajā zemes gabalus: „Vanagi”, kadastra Nr.9866 017 0016; „Birztalas”, kadastra
Nr.9866 017 0026; „Vējbirzes”, kadastra Nr.9866 017 0028; „Betontilts”, kadastra
Nr.9866 017 0024; 9866 017 0025; „Osīši”, kadastra Nr.9866 019 0029; 9866 021 0022;
9866 021 0023; „Mazkalēji”, kadastra Nr.9866 021 0006; „Lāčplēši”, kadastra Nr.9866
021 0010; „Lejupes”, kadastra Nr.9866 021 0018; „Drenas”, kadastra Nr.9866 021 0019;
„Vīnlejas”, kadastra Nr.9866 021 0020; „Kamārce”, kadastra Nr.9866 021 0021;
„Pureņi”, kadastra Nr.9866 021 0027; „Zintas”, kadastra Nr.9866 022 0024; „Almači”,
kadastra Nr.9866 022 0037; „Vanadziņi”, kadastra Nr.9866 022 0051; „Mazzaķi”,
kadastra Nr.9866 022 0052; „Alkas”, kadastra Nr.9866 027 0027; „Silarāji”, kadastra
Nr.9866 027 0043, „Pērses”, kadastra Nr.9866 027 0047, Tārgales pagastā, Ventspils
novadā.
2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu laikā pēc
Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu
Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam SIA „TCK”, Jelgavas iela 36,
Rīga, LV- 1004 un detālplānojuma izstrādātājam SIA „Metrum”, Raiņa bulvāris 11, Rīga.

31.§
PAR BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTES JOSLU PĀRŅEMŠANU UN APSAIMNIEKOŠANU

(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.
Tiek izskatīta Latvijas pašvaldību savienības 2010.gada 15.aprīļa vēstule (reģ.Nr.1222)
Nr.0420101075/A1674 „Par gatavību pašvaldībām pārņemt piekrastes joslu (pludmali) savā
īpašumā un apsaimniekošanā”.
Civillikuma 1104.pants nosaka, ka jūras piekraste pieder valstij, līdz tai vietai, kuru
sasniedz jūras augstākās bangas.
Piekrastes josla joprojām nav ierakstīta zemesgrāmatā, kaut arī pirmā koncepcija „Par
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda”
tika apstiprināta 2004.gadā.
Ventspils novada teritorijā jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu savu iespēju robežās ir
nodrošinājušas vietējās pašvaldības, pēc būtības neievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
jebkurai rīcībai ar pašvaldības budžeta līdzekļiem ir jābūt likumīgiem, kā arī likuma „Par
pašvaldībām” 77.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts
īpašuma un no citu tiesību subjektu īpašuma.
Ņemot vērā augstākminētos apstākļus, Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas
attīstības komitejas 2010.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4.; 18.§), atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
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Atzīt par iespējamu, ka pašvaldība var pārņemt savā īpašumā Baltijas jūras piekrastes joslu
ar nosacījumu, ka izmaiņas likumdošanā paredz nepieciešamo finansējumu pārņemtā valstij
piederošā īpašuma apsaimniekošanai.
32.§
PAR VENTSPILS NOVADA PUZES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA VIDES
PĀRSKATA GALA REDAKCIJU

(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.
Izskatot Puzes pagasta teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
(SIVN) ietvaros izstrādāto Vides pārskatu, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas
(KPRA) 2010.gada 18.februāra atzinumu Nr.6-3/07/10, kurā teikts, ka KPRA nav iebildumu
pret sagatavoto Vides pārskata projektu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada
6.oktobra noteikumu Nr.1148 ”Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
42.punktu un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas
2010.gada 21.aprīļa lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins,
G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte,
E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Apstiprināt Puzes pagasta teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma ietvaros izstrādāto vides pārskata galīgo redakciju.
2. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam (G.Roderte), divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma
pieņemšanas, Puzes pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju un Vides pārskatu
nosūtīt Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai atzinuma sniegšanai.
3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu laikā
pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu
Puzes pagasta pārvaldei.
33. §
PAR VENTSPILS NOVADA PUZES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GALA
REDAKCIJU

(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.
Ventspils novada domē saņemta Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojuma gala
redakcija.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 47.punktu un Ventspils novada domes
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Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1. Apstiprināt Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju.
2. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam (G.Roderte), divu nedēļu laikā pēc šī
lēmuma pieņemšanas, Puzes pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju nosūtīt
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai atzinuma sniegšanai.
3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu laikā
pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu
Puzes pagasta pārvaldei.
34. §
PAR AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES PROJEKTU FINANSĒJUMA
NODROŠINĀŠANAI

(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.
Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu projektu īstenošanai ELFLA programmas
2007. – 2013.gadam pasākuma 3.2.1. „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem“ un
ERAF programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi“ aktivitātes 3.1.3.3. „Speciālās izglītības
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem” un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības
komitejas 2010.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5; 13.§), atklāti balsojot: PAR –
14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš,
G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases projektu finansējuma nodrošināšanai 279 500,- LVL
apmērā, aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot no 2011.gada 1.janvāra, no
novada domes pamatbudžeta, tai skaitā:
1.1. projekta „Ances pagasta sporta zēles un kultūras nama rekonstrukcija“ finansēšanai
91 300,- LVL apmērā, paredzot sekojošu aizņēmuma atmaksas kārtību:
- 41 500,- LVL apmērā – līdz 2011.gada 1.jūlijam, pēc projekta realizēšanas
saņemot Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo izdevumu
daļējai atmaksai;
- 49 800,- LVL apmērā – 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas.
1.2. projekta „Pašvaldības autoceļa Lejiņas-Jūrmala seguma posmā no 0,26 km līdz 1,26
km rekonstrukcijai“ finansēšanai 92 200,- LVL apmērā, paredzot sekojošu aizņēmuma
atmaksas kārtību:
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49 800,- LVL apmērā - līdz 2011.gada 1.jūlijam, pēc projekta realizēšanas saņemot
Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo izdevumu daļējai
atmaksai;
42 400,- LVL apmērā - 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas.

projekta „Vārves pagasta investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai sabiedriskās ēkas „Rozīte“ rekonstrukcijai“ finansēšanai 27000,- LVL
apmērā, paredzot sekojošu aizņēmuma atmaksas kārtību:
- -14 600,- LVL - līdz 2011.gada 1.jūlijam, pēc projekta realizēšanas saņemot
Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo izdevumu daļējai
atmaksai;
- 12 400,- LVL apmērā – 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas.
1.4.
projekta „Piltenes pilsētas brīvdabas estrādes rekonstrukcijas 3.kārta“
finansēšanai 9000,- LVL apmērā, paredzot sekojošu aizņēmuma atmaksas kārtību:
- 4900,- LVL apmērā - līdz 2011.gada 1.jūlijam pēc projekta realizēšanas saņemot
Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo izdevumu daļējai
atmaksai;
- 4100,- LVL apmērā – 20 gadu laikā no aizņēmuma veikšanas.
1.5.
projekta „Ugāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar
kustību traucējumiem“ finansēšanai 60 000,- LVL apmērā, paredzot sekojošu
aizņēmuma atmaksas kārtību:
- 60 000,- LVL līdz 2011.gada 1.jūlijam pēc projekta realizācijas, saņemot Eiropas
Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo izdevumu atmaksai.
1.3.

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai līdz 2010.gada
14.maijam, atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta nosacījumiem,
sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
3. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Ventspils novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
35. §
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „AIVAS”, TĀRGALES PAGASTĀ, DARBA UZDEVUMA
IZMAIŅĀM

(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.
Ventspils novada pašvaldībā, 2010.gada7.aprīlī (reģ.Nr.1072) saņemts Renāra Liepiņa
iesniegums par detālplānojuma ”Aivas”, Tārgales pagastā, apstiprināto darba uzdevumu, ar
lūgumu precizēt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, lūgumu pamatojot ar to, ka
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 ”Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 13.punktā minētas institūcijas, no kurām pieprasāma informācija
un/vai nosacījumi, institūciju skaitā nav minētas VSIA ”Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” un Latvijas ornitologu biedrība, tāpēc šīs institūcijas neiekļaut
detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā.
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Pamatojoties uz 2009.gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Apstiprināt precizēto detālplānojuma „Aivas“ darba uzdevumu (pielikums Nr.1).
2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības 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.
36. §
PAR 2010.GADA 28.JANVĀRA DOMES
LĒMUMA „PAR ZEMES IZPIRKUMA
MAKSAS SAMAZINĀŠANU MAREKAM JANSONAM” PRECIZĒŠANU

(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 dome 28.01.2010. pieņēma lēmumu samazināt samaksu Marekam
Jansonam, personas kods***, par izpērkamo zemes gabalu „Jansoni”, Ugāles pagastā, ņemot
vērā zemes lietošanas laiku, pieprasītāja ģimenes stāvokli un darba stāžu lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā. Lēmuma 2.un 3.punktā piešķirtais izpirkuma maksas samazinājums nav
izteikts procentos no noteiktās izpirkuma maksas. Valsts zemes dienesta Ziemeļkurzemes
reģionālās nodaļas Ventspils birojs lūdz domi precizēt izpirkuma maksas samazinājumu,
izsakot to procentos.
No Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmas
datiem Ventspils novada dome konstatē: izpērkamās zemes vienības „Jansoni”, kadastra
nr.***, ar kopplatību 15.22 ha, Ugāles pagasta Cirkalē, kadastrālā vērtība uz 01.01.2010. ir:
LVL 5587 (pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi lati). Saskaņā ar 1995.gada
12.septembra MK noteikumu Nr.276 „Noteikumi par rudzu cenas noteikšanu zemes
izpirkšanai un kompensācijai par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos aprēķināšanai“
1.punktu ir noteikta rudzu cenu, kas lietojama samaksas aprēķināšanai par īpašumā piešķirto
zemi, tāpat arī kompensācijas aprēķināšanai par īpašumā bijušo zemi 53 (piecdesmit trīs) lati
par tonnu rudzu. Tātad izpērkamās zemes vērtība rudzu tonnās ir: 105.42 (viens simts pieci
veseli un 42/100) rudzu tonnas (5587:53=105.42). Kā noteikts 2008.gada 22.septembra
Ministru Kabineta noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku
apvidus zemi” Pielikuma 2.punktā, samazināt samaksu par izpērkamo zemi, kuras vērtība ir
lielāka par 100 rudzu tonnām, par katru lauksaimniecībā, mežsaimniecībā nostrādāto darba
gadu var 1 (viena) procenta apmērā, bet par trīs nepilngadīgiem bērniem – 6 (sešu) procentu
apmērā.
Ievērojot augstākminēto un to, ka Mareka Jansona apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni, viņa
stāžs lauksaimniecības un mežsaimniecības darbos ir trīs pilni gadi (no 2006.gada 1.augusta),
pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo daļu;
2008.gada 22.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.787 „Noteikumi par
maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, Ventspils novada domes Nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (22.04.2010.) lēmumu, atklāti
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balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1. Precizēt Ventspils novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma „Par zemes izpirkuma

maksas samazināšanu Marekam Jansonam” (protokols Nr.13 31.§) 1.punktu.
2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.

37. §
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMAI MĀJAI UN PIRTIJ
UGĀLES PAGASTA „NORĀS“

(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 pašvaldībā 25.03.2010 ir saņemts Līgas Trautmanes, personas
kods***, dzīvojošas***, iesniegums (reģ.Nr.1.10-289) ar lūgumu piešķirt adresi viņas
nekustamā īpašumā „Noras”, uz zemes vienības kadastra Nr.***, Ugālē, Ugāles pagastā,
būvējamai dzīvojamai mājai un pirts ēkai. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas:
zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, Ventspils rajona būvvaldes 17.06.2009.
izsniegta būvatļauja Nr.11 (2 lapas), izkopējums no tehniskā projekta (5 lapas), Ugāles
pagasta pārvaldes 29.03.2010. atzinums.
Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
konstatē, ka Ugāles pagasta nekustamā īpašuma „Noras” zemes vienības ar kadastra numuru
***ar kopplatību 6,28 ha nosaukums jau ir reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā
īpašuma Kadastra reģistrā. Uz zemes vienības „Noras” būvējamai dzīvojamai mājai un pirts
ēkai adrese nav piešķirta. Atbilstoši 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.punktam, pirmajai ēkai un ar to saistītajām ēkām, kas tiek
būvētas uz zemesgabala, saglabā zemes vienībai piešķirto adresi. Saskaņā ar Ugāles pagasta
Teritorijas plānojumu un apstiprinātajām ciemu robežām nekustamā īpašumā „Noras” zemes
vienības ar kadastra numuru atrodas ārpus ***pagasta ciemu robežām.
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 22.04.2010. lēmumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. piešķirt uz nekustamā īpašuma „Noras” zemes vienības ar kadastra numuru ***,
kopplatība 6,28 ha, būvējamai dzīvojamai mājai un pirts ēkai adresi: „Noras”, Ugāles
pagasts, Ventspils novads.
2. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam, Ugāles pagasta
pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai.
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3. 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
Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, Ventspilī,
LV-3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas.
38.§
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMAI MĀJAI UN PALĪGĒKAI
TĀRGALES PAGASTA „UPMAĻOS“

(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 pašvaldībā 16.04.2010 ir saņemts Agneses Olesenas, personas
kods***, adrese ***, iesniegums (reģ.Nr.1.10-334) ar lūgumu piešķirt adresi viņas nekustamā
īpašumā „Upmaļi”, kadastra numurs ***, Standzē, Tārgales pagastā, uzbūvētajai dzīvojamai
mājai un palīgēkai. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: zemesgrāmatu apliecība,
Ventspils novada būvvaldē 29.03.2010. saskaņota projekta (SIA „Ventprojekts) ēku
izvietojuma shēma.
Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
konstatē, ka Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Upmaļi” zemes vienības ar kadastra
numuru ***ar kopplatību 1,2 ha nosaukums jau ir reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā
īpašuma Kadastra reģistrā. Uz zemes vienības „Upmaļi” uzbūvētajai dzīvojamai mājai un
garāžas ēkai adrese nav piešķirta. Atbilstoši 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.punktam, pirmajai ēkai un ar to saistītajām ēkām, kas tiek
būvētas uz zemesgabala, saglabā zemes vienībai piešķirto adresi. Saskaņā ar Tārgales pagasta
Teritorijas plānojumu un apstiprinātajām ciemu robežām nekustamais īpašums „Upmaļi”
atrodas Tārgales pagasta Standzes ciema robežās.
Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9., 9.1.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 18.03.2010. lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1. Piešķirt uz nekustamā īpašuma „Upmaļi” zemes vienības ar kadastra numuru ***,
kopplatība 1,2 ha, esošai dzīvojamai mājai un garāžas ēkai adresi: „Upmaļi”, Standze,
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 reģionālai nodaļai.
3. 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
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Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, Ventspilī,
LV-3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas.
39. §
PAR NOSAUKUMA MAIŅU AUSMAS PRIEKULES NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM
„VECMATĪŠI”, UGĀLES PAGASTĀ

(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 dome 19.04.2010. ir saņēmusi Austras Priekules, personas kods***,
pilnvarotās personas Renātes Briksnes, personas kods***, dzīvojošas***, no Valsts zemes
dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas (VZD) pēc piekritības pārsūtītu
iesniegumu
(reģ.Nr.1261) ar lūgumu mainīt nosaukumu A.Priekules tiesiskā valdījumā esošajam
nekustamajam īpašumam „Vecmatīši”, kadastra numurs***, Ugāles pagastā. Iesniegumam
pievienotas dokumentu kopijas: Ugāles pagasta TDP 1996.gada 15.oktobra lēmums Nr.12
„Par
zemes piešķiršanu lietošanā” (3 lapas), A.Priekules izsniegtā notariāli apliecināta
(zvēr.notārs Ingūna Dombrovska) pilnvara R.Briksnei rīcībai ar nekustamo īpašumu
„Vecmatīši”, VZD pavadvēstule.
Ventspils novada pašvaldība, izskatot jautājumu, konstatē, ka Austras Priekules,
personas kods***, tiesiskā valdījumā esošais nekustamais īpašums „Vecmatīši”, kadastra
numurs***, Ugāles pagastā, sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra numurs *** (8.5 ha)
un numurs ***(10.0 ha). No VZD Nekustamā īpašuma kadastra reģistra (KR) informācijas
sistēmas datiem, kā arī Valsts datorizētās zemesgrāmatas datiem ir ziņas, ka Ugāles pagastā
jau ir reģistrēts viens nekustamais īpašums „Vecmatīši”, ar kadastra numurs***, ar koplatību
20.8 ha, kurš pieder citam īpašniekam. Saskaņā ar 2009.gada 03.novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 6.1.punktu, vienā administratīvajā
teritorijā adrese un nosaukums nedrīkst atkārtoties. Tādējādi A.Priekules, tiesiskā valdījumā
esošajam nekustamam īpašumam „Vecmatīši”, kadastra Nr.***, Ugāles pagastā, nepieciešams
piešķirt jaunu nosaukumu.
Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
"Adresācijas sistēmas noteikumi" 6.1., 12.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 22.04.2010. lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1. Piešķirt Austras Priekules, personas kods***, tiesiskā valdījumā esošajam
nekustamam īpašumam Ugāles pagastā ar kadastra numuru ***(vecais nosaukums „Vecmatīši”), sastāvošam no divām zemes vienībām ar kadastra numuriem ***,
platība 8.5 ha, un***, platība 10.0 ha, nosaukumu „Kalnsāti”.
2. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada
domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam, Ugāles
pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils
birojam.
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3. 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
Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, Ventspilī,
LV-3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas.
40. §
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU DĀRZA MĀJIŅAI
TĀRGALES PAGASTA „LĪDUMI 84“

(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 pašvaldībā 06.04.2010 ir saņemts Jevgeņija Jevtjugina (pasē Evgeny Evtyugin), personas kods***, dzīvojoša***, iesniegums (reģ.Nr.1.10-297) ar lūgumu
piešķirt adresi viņa tiesiskā valdījumā esošai dārza mājiņai, kura atrodas uz Ventspils novada
domei piekrītošās, viņam iznomātās zemes vienības „Līdumi 84”, kadastra numurs***,
Būšniekos, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: zemesgrāmatu
apliecība, būves kadastrālās uzmērīšanas lieta (3 lapas), ēku izvietojuma shēma zemesgabalā.
Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
konstatē, ka Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Līdumi 84” zemes vienības ar kadastra
numuru ***ar kopplatību 3,2 ha nosaukums jau ir reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā
īpašuma Kadastra reģistrā. Uz zemes vienības „Līdumi 84” uzbūvētajai dārza mājiņai 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 „Līdumi 84” atrodas Tārgales pagasta
Būšnieku ciema robežās.
Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9., 9.1.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 22.04.2010. lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1. Piešķirt uz nekustamā īpašuma „Līdumi 84” zemes vienības ar kadastra numuru ***,
kopplatība 0,06 ha, esošai dārza mājiņai adresi: „Līdumi 84”, Būšnieki, 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. 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
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Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, Ventspilī,
LV-3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas.
41. §
PAR ZEMES VIENĪBU PLATĪBU PRECIZĒŠANU

(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 dome 15.04.2010. (reģ. Nr.1209) un 20.04.2010. (reģ. Nr.1270) ir
saņēmusi iesniegumus no SIA „Metrum”, Ventspils biroja vadītāja Olafa Horsta, ar lūgumiem
precizēt platības pašvaldības tiesiskā valdījumā esošo zemes gabala „Gaismas”, Ziru pagastā,
un zemes gabala „Ragavu kapi”, kadastra numurs ***, Zlēku pagastā, uzmērītās platības un
robežas. Iesniegumiem pievienoti dokumenti: uzmērīto zemes gabalu robežu plāni (2 gab.),
platību neatbilstības akti (2 gab.).
No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: zemes vienības
„Gaismas”, kadastra numurs***, Ziru pagastā, platība pirms kadastrālās uzmērīšanas saskaņā
ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma kadastra reģistra infomācijas sistēmā
(KR) esošiem datiem ir 36,4 (trīsdesmit seši veseli un četras desmitdaļas) ha. Pēc SIA
„Metrum” veiktās kadastrālās uzmērīšanas (mērnieks Ģirts Šķeperis) zemes gabala
pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā, konstatēts, ka zemes vienības „Gaismas”, kadastra
nr.***, uzmērītā platība ir 19.0 (deviņpadsmit) ha. Informāciju par zemes vienības „Gaismas”,
platību neatbilstību Ventspils novada domei sniedzis arī Valsts zemes dienests 15.01.2010.
vēstulē (reģ.Nr.354), to atklājot kā neatbilstību starp KR informācijas sistēmas teksta daļas un
grafiskās daļas datiem. Zemes vienības „Ragavu kapi”, kadastra numurs***, Zlēku pagastā,
platība tikusi uzmērīta, veicot zemes vienības „Valsts mežs Zlēkas”, kadastra numurs***,
kura pilnībā ietver pirmo. Zemes vienības „Ragavu kapi”, kadastra numurs ***, Zlēku
pagastā, platība VZD KR norādīta 1.8 (viens vesels un astoņas desmitdaļas) ha, bet SIA
„Metrum” veiktajā kadastrālajā uzmērīšanā (mērnieks Raimonds Brauns) uzmērītā platība
dabā konstatēta 1.04 (viens vesels un 4/100) ha.
Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta 2.punktu, 2007.gada 20.marta Ministru
kabineta noteikumu Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu"
6.1.2.punktu, vadoties no sertificētu mērnieku iesniegtajiem materiāliem, Ventspils novada
domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas
(22.04.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins,
G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte,
E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Apstiprināt zemes vienības „Gaismas”, kadastra numurs ***, Ziru pagastā, uzmērīto
platību 19.0 (deviņpadsmit veseli) ha.
2. Apstiprināt zemes vienības „Ragavu kapi”, kadastra numurs***, Zlēku pagastā, uzmērīto
platību 1.04 (viens vesels un četras simtdaļas) ha.
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3.Uzdot Ventspils novada pašvaldības sekretārei (M.Imantai- Lukašovai) trīs dienu laikā pēc
Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas šī lēmuma izrakstus nosūtīt SIA
„Metrum” un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās 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 pārsūdzēt
Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, Ventspilī,
LV-3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas.
42. §
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU NEDZĪVOJAMAI ĒKAI
ZIRU PAGASTA „BALTBĀRŽOS“

(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 pašvaldībā 26.03.2010 ir saņemts Kārļa Smiltiņa, personas kods**8,
adrese***, iesniegums (reģ.Nr.1.10-277) ar lūgumu piešķirt adresi viņa nekustamā īpašumā
„Baltbārži”, kadastra Nr.***, Ziru pagastā, esošai nedzīvojamai ēkai - pagrabam.
Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: zemesgrāmatu apliecība, daļa būves tehniskās
inventarizācijas lietas (3 lapas), izziņa no VZD Valsts kadastra informācijas sistēmas (2
lapas).
Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
konstatē, ka Ziru pagasta nekustamā īpašuma „Baltbārži” zemes vienības ar kadastra numuru
***ar kopplatību 1,87 ha nosaukums jau ir reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā
īpašuma Kadastra reģistrā. Uz zemes vienības „Baltbārži” esošajai nedzīvojamai ēkai –
pagrabam adrese nav piešķirta. Atbilstoši 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.punktam, pirmajai ēkai un ar to saistītajām ēkām, kas tiek
būvētas uz zemesgabala, saglabā zemes vienībai piešķirto adresi.
Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14.panta 2., 3. punktu; 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
"Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.9., 9.1.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 22.04.2010. lēmumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1. Piešķirt uz nekustamā īpašuma „Baltbārži” zemes vienības ar kadastra numuru***,
kopplatība 1,87 ha, esošai nedzīvojamai ēkai adresi: „Baltbārži”, Ziru pagasts,
Ventspils novads.
2. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam, Ziru pagasta
pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam.
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3. 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
Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, Ventspilī,
LV-3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas.
43. §
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠU APBŪVĒTU 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 martā un aprīlī ir saņēmusi iedzīvotāju
iesniegumus ar lūgumiem iznomāt pašvaldībai piekrītošus zemes gabalus, uz kuriem atrodas
šīm personām piederošas (tiesiskā valdījumā esošas) ēkas.
Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4.daļu, 2007.gada 30.oktobra Ministru
kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2.punktu;
2005.gada 31.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu” 7.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 22.04.2010. lēmumu, ievērojot
tālākminēto personu iesniegumus, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks,
V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa,
G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar 4 personām.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
44. §
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 martā un aprīlī ir saņēmusi iedzīvotāju iesniegumus ar
lūgumiem iznomāt pašvaldībai piederošus un piekrītošus 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 MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” nosacījumiem; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 22.04.2010. lēmumu, ievērojot
tālākminēto personu iesniegumus, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks,
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V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa,
G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar 13 personām.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām.
45. §
PAR ZEMES IZPIRKUMA MAKSAS SAMAZINĀŠANU ARMANDAM BOITMANIM

(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.
Ugāles pagasta pārvalde 22.03.2010. un Ventspils novada dome 23.03.2010. ir
saņēmusi iesniegumu (reģ. Nr.1.10-271) no Armanda Boitmaņa, personas kods ***, dzīvojoša
***, ar lūgumu samazināt maksu par izpērkamo zemes gabalu „Kreimenes”, Ugāles pagastā.
Iesniegumam pievienoti dokumenti: izraksts no Ugāles pagasta padomes 2005.gada
2.novembra lēmuma par zemes piešķiršanu Armandam Boitmanim, Ugāles pagasta pārvaldes
22.03.2010. atzinums.
No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: izpērkamā zemes
vienība „Kreimenes”, kadastra numurs***, ar kopplatību 22.34 ha atrodas Ugāles pagastā, tās
lietošanas mērķis ir: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes
lietošanas tiesības piešķirtas Armandam Boitmanim ar Ugāles pagasta padomes 2005.gada
2.novembra lēmumu (protokols Nr.10 p.5), tātad zeme ir M.Jansona lietošanā četrus gadus.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo daļu, 2008.gada
22.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot
(pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punkta un Pielikuma nosacījumiem, samaksu par īpašumā
piešķirto lauksaimniecības zemi var samazināt divu procentu apmērā par katru pilnu gadu, kad
zeme bijusi piešķirta lietošanā.
Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
18.panta trešo daļu; 2008.gada 22.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.787
„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punkta, Pielikuma
2.punkta nosacījumiem, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
komunālo jautājumu komitejas 22.04.2010. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Samazināt Armandam Boitmanim, personas kods***, izpērkamās zemes „Kreimenes“,
kadastra numurs***, kopplatība 22.34 ha, samaksas apmēru.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
46.§
PAR NOSAUKUMU, ADREŠU PIEŠĶIRŠANU VAS „LATVIJAS DZELZCEĻŠ”
KONTEINERU BŪVĒM

(ziņo:M.Libkovskis)
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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 13.04.2010. ir saņēmusi SIA „Thales Rail Signalling
Solutions Baltics”, reģistrācijas Nr. 40003860456, adrese: Duntes ielā 6-404, Rīgā, LV-1013,
(turpmāk tekstā– „Thales”) iesniegumus (četri gab.), reģ. Nr.1.10-310-313, ar lūgumu piešķirt
adreses VAS „Latvijas dzelzceļš” valdījumā esošajām piecām konteinera tipa būvēm, kuras
atrodas Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Iesniegumiem pievienotas dokumentu
kopijas: VAS „Latvijas dzelzceļš” 16.10.2007. izsniegta pilnvara „Thales” iesniegt un saņemt
valsts un pašvaldību institūcijās dokumentus saistībā ar dzelzceļa inženierkomunikāciju
modernizāciju, izkopējumi no Konteineru izbūves projektiem (4 lapas), konteinera būvju
izvietojuma shēmas (4 lapas).
Pamatojoties uz likuma „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2., 3.
punktu; 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas
noteikumi" 2.9., 9.2.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
un komunālo jautājumu komitejas 11.02.2010. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Piešķirt nosaukumus un adreses VAS „Latvijas dzelzceļš” konteinera tipa būvēm :
konteinera būvei, kura atrodas Tārgales pagastā, ciemā Stacija Ventspils 2, uz
zemes vienībām ar kadastra numuru 9866 017 0106 un 9866 013 0022, piešķirt
nosaukumu „Dzelzceļa konteiners Stacija Ventspils 2” un adresi: „Dzelzceļa
konteiners Stacija Ventspils 2”, Tārgales pagasts, Ventspils novads;
1.2.
konteinera būvei, kura atrodas Tārgales pagastā, Elkšķenes ciemā, uz zemes
vienības ar kadastra numuru 9866 022 0108, piešķirt nosaukumu „Dzelzceļa
konteiners Elkšķene” un adresi: „Dzelzceļa konteiners Elkšķene”, Tārgales pagasts,
Ventspils novads;
1.3.
konteinera būvei, kura atrodas Usmas pagastā, uz zemes vienības ar kadastra
numuru 9874 004 0114, piešķirt nosaukumu „Dzelzceļa konteiners Usma” un
adresi: „Dzelzceļa konteiners Usma”, Usmas pagasts, Ventspils novads;
1.4.
konteineru būvēm, kuras atrodas Ugāles pagastā, dzelzceļa līnijas Ventspils Rīga 22,94 kilometrā, uz zemes vienības ar kadastra numuru 9870 001 0139,
piešķirt nosaukumus: „Dzelzceļa konteiners FEC 22,94. km” un „Dzelzceļa
konteiners DG 22,94. km” un attiecīgi adreses: „Dzelzceļa konteiners FEC 22,94.
km”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, un „Dzelzceļa konteiners FEC 22,94. km”,
Ugāles pagasts, Ventspils novads.
1.1.

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 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
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Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena
mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas.
47. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „PRIEDES 23“, TĀRGALES PAGASTĀ

(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 08.04.2010. ir saņēmusi Danas Veikšas, personas
kods***, dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-305), ar piedāvājumu izlemt
jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Tatjanai Agurjanovai, personas
kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Priedes 23”, kadastra numurs***, Tārgales pagastā.
Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība 0,0509 ha (509 m2) platībā, dārza mājiņa
un viena palīgēka. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 08.04.2010. 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 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Priedes 23”, kadastra
numurs***, Tārgales pagastā.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
48. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KAIJA 234“, TĀRGALES PAGASTĀ

(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.
Tārgales pagasta pārvalde 30.03.2010. un Ventspils novada pašvaldība 08.04.2010. ir
saņēmusi Maksima Ganžas, personas kods***, dzīvojoša ***, iesniegumu (reģistrēts ar
Nr.197), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz
Ivetai Jaremčukai (pirmslaulības uzvārds – Tkačenko), personas kods***, piederošo
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nekustamo īpašumu: ”Kaija 234”, kadastra numurs***, Tārgales pagastā. Nekustamā īpašuma
sastāvā ietilpst zemes vienība 0,0615 ha (615 m2) platībā, dārza mājiņa un palīgēka.
Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 29.03.2010. notariāli apliecināts (zvērināts
notārs Liene Grāvīte, reģ.Nr.440) 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 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Kaija 234”, kadastra
numurs ***, Tārgales pagastā.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
49. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KAIJA 90“, TĀRGALES PAGASTĀ

(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 13.04.2010. ir saņēmusi Sergeja Otrivankina, personas
kods***, dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-304), ar piedāvājumu izlemt
jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Jekaterinai Jevdokimovai,
personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Kaija 90”, kadastra numurs ***.
Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība 0,0601 ha (601 m2) platībā, dārza mājiņa
un divas palīgēkas. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 01.04.2010. pirkuma
līgums, izraksts no zemesgrāmatu nodaļas, 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 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Kaija 90”, kadastra numurs***,
Tārgales pagastā.
2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
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50. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „GAIDAS“, VĀRVES PAGASTĀ

(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 08.04.2010. ir saņēmusi SIA ”Meža meistars”,
reģistrācijas nr.43603024612, reģistrēta P.Lejiņa ielā 3/15, Jelgavā, LV- 3004, valdes locekļa
Ģirta Potašova iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-301), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Gundaram Sāmitam, personas kods ***,
piederošo nekustamo īpašumu: ”Gaidas”, kadastra numurs***, Vārves pagastā. Iesniegumam
pievienotas dokumentu kopijas: 08.04.2010. 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 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Gaidas”, kadastra numurs ***,
Vārves pagastā, ar kopplatību 19.11 ha.
2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
51. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „MEŽDOŅI“, UŽAVAS PAGASTĀ

(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 16.04.2010. ir saņēmusi SIA ”Niedrāji MR”, reģistrācijas
nr.49201000958, reģistrēta ”Niedrājos”, Lancenieki, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV3147, valdes priekšsēdētāja Pētera Elsta, adrese:***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-333),
ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz SIA
”Retran”, reģistrācijas nr.41203011116, piederošo nekustamo īpašumu: ”Meždoņi”, kadastra
numurs***, Užavas pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 16.04.2010.
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pirkuma līgums, izraksti no Komercreģistra (2 gab.), 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 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Meždoņi”, kadastra
numurs***, Užavas pagastā.
2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
52. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „OZOLKALNI“, JŪRKALNES PAGASTĀ,
SASTĀVĀ ESOŠO ZEMES VIENĪBU „MEŽKALNI“

(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 13.04.2010. ir saņēmusi SIA ”V.B. Meža serviss”,
reģistrācijas nr.41203030189, reģistrēta ”Pļavsargos”, Alsungas novadā, LV-3306, valdes
priekšsēdētāja Valda Bergmaņa iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-331), ar piedāvājumu izlemt
jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Apolonijai Ozolai, personas
kods***, piederošā nekustamā īpašuma: „Ozolkalni”, kadastra numurs***, Jūrkalnes pagastā,
sastāvā ietilpstošo zemes vienību ”Mežkalni” (nosaukums piešķirts ar Ventspils novada
domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas 2010.gada 12.marta lēmumu, protokols
Nr.3), kadastra numurs***. Iesniegumam pievienota 15.04.2010. pirkuma līguma kopija.
Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā
noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 18.punktu, 78.pantu
un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma „Ozolkalni”, kadastra
numurs***, Jūrkalnes pagastā, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ”Mežkalni”, kadastra
numurs***, ar kopplatību 7.0 ha.
2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
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53. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „PAPARDES“, PUZES PAGASTĀ

(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 14.04.2010. ir saņēmusi SIA ”Apsīte”, reģistrācijas
nr.41203022891, reģistrēta ”Apsītēs”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, LV-3280, valdes
priekšsēdētāja Arņa Apsīša iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-314), ar piedāvājumu izlemt
jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Zigmundam Rozenbergam,
personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Papardes”, kadastra numurs ***, Puzes
pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 14.04.2010. 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 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Papardes”, kadastra
numurs***, Puzes pagastā, ar kopplatību 16.6 ha.
2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
54. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „ZĪLĪTES“, ANCES PAGASTĀ

(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 09.04.2010. ir saņēmusi Sima Paulika, personas kods***,
dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-306), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Janitai Vējkrīgerei, personas kods ***,
piederošo nekustamo īpašumu: ”Zīlītes”, kadastra numurs***, Ances pagastā. Iesniegumam
pievienotas dokumentu kopijas: 08.04.2010. pirkuma līgums, zemes robežu plāns.
Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā
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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 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Zīlītes”, kadastra numurs ***,
Ances pagastā, ar kopplatību 3.1 ha.
2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
55. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MAČI“, ANCES PAGASTĀ,
SASTĀVĀ ESOŠO ZEMES VIENĪBU „KANDI“

(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 13.04.2010. ir saņēmusi Raivja Mačtama, personas
kods***, dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-298), ar piedāvājumu izlemt
jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošā nekustamā
īpašuma: „Mači”, kadastra numurs***, Ances pagastā, sastāvā ietilpstošo zemes vienību
”Kandi” (nosaukums piešķirts ar Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības
komisijas 2010.gada 11.marta lēmumu, protokols Nr.3), kadastra numurs***. Iesniegumam
pievienotas dokumentu kopijas: 15.03.2010. pirkuma līgums, zemes vienības 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 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma „Mači”, kadastra numurs ***,
Ances pagastā, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ”Kandi”, kadastra numurs***, ar
kopplatību 6.9 ha.
2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
56. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „GAIĻPIEŠI“, ANCES PAGASTĀ

(ziņo:M.Libkovskis)
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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 13.04.2010. ir saņēmusi Jāņa Zvejnieka, personas
kods***, dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-308), ar piedāvājumu izlemt
jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo
īpašumu: ”Gaiļpieši”, kadastra Nr.***, Ances pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu
kopijas: 01.04.2010. 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 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome
n o l e m j:
1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Gaiļpieši”, kadastra Nr.***, ar
kopplatību 9.2 ha.
2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
57. §
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „ZĪLES“, PILTENES PAGASTĀ

(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 22.04.2010. ir saņēmusi Ģirta Roņa, personas kods***,
dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-348), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Aināram Vētram, personas kods***, piederošo
nekustamo īpašumu „Zīles”, kadastra numurs***, Piltenes pilsētā. Iesniegumam pievienota
20.04.2010. pirkuma līguma kopija.
Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā
noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 18.punktu, 78.pantu
un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis,
N.Sileviča, D.Veidemanis), 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 „Zīles”, kadastra numurs ***,
Piltenes pilsētā, ar kopplatību 10.9 ha.
2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām.
58. §
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS
PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ

(ziņo: A.Mucenieks)
[1.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Vadoties no Ventspils novada pašvaldībā Nekustamo īpašumu nodokļa administrēšanas
programmas (turpmāk tekstā –NINO) uz 01.01.2010. Ventspils novada dome konstatē, ka
Dmitrijam Čerņinam (personas kods***, adrese:***):
1) par nekustamo īpašumu „Apses” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika
periodu no 2008.gada 3.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā
īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 24.34 (divdesmit četri lati 34 santīmi), kas sastāv
no pamatparāda Ls 21.49 un nokavējuma naudas Ls 2.85;
2) par nekustamo īpašumu „Eglīši” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika
periodu no 2009.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā
īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 33.10 (trīsdesmit trīs lati 10 santīmi), kas sastāv
no pamatparāda Ls 30.48 un nokavējuma naudas Ls 2.62;
3) par nekustamo īpašumu „Zītari” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika
periodu no 2008.gada 3.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā
īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 608.99 (seši simti astoņi lati 99 santīmi), kas
sastāv no pamatparāda Ls 459.48 un nokavējuma naudas Ls 149.51.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksu
noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši
likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās
daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas
pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda
naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās
daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1.

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Dmitrija Čerņina (personas kods***):

50

1.1. par nekustamo īpašumu „Apses” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika
periodu no 2008.gada 3.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokļa parādu, kas sastāda Ls 24.34 (divdesmit četri lati 34 santīmi), kas
sastāv no pamatparāda Ls 21.49 un nokavējuma naudas Ls 2.85, piedziņu vēršot uz
parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu;
1.2. par nekustamo īpašumu „Eglīši” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika
periodu no 2009.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokļa parādu, kas sastāda Ls 33.10 (trīsdesmit trīs lati 10 santīmi), kas sastāv
no pamatparāda Ls 30.48 un nokavējuma naudas Ls 2.62, piedziņu vēršot uz parādnieku
finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu;
1.3. par nekustamo īpašumu „Zītari” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika
periodu no 2008.gada 3.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokļa parādu, kas sastāda Ls 608.99 (seši simti astoņi lati 99 santīmi), kas
sastāv no pamatparāda Ls 459.48 un nokavējuma naudas Ls 149.51, piedziņu vēršot uz
parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2.

Noteikt, ja Dmitrijs Čerņins, viena mēneša laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas,
nesamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, Ventspils novada pašvaldības budžetā,
reģ.
Nr.90000052035,
A/S
Swedbanka,
HABALV22,
konta
Nr.LV45HABA0551027079958, tad Ventspils novada pašvaldībai iesniegt šo lēmumu
zvērinātam tiesu izpildītājam, piedziņas veikšanai.

3.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Dmitrijam Čerņinam, bet ne
vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var
pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas
dienas.

4.

Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Dmitrijam Čerņinam,
adrese:***, un nodot Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai, Nodokļu
inspektoram.

[2.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Vadoties no Ventspils novada pašvaldībā Nekustamo īpašumu nodokļa administrēšanas
programmas (turpmāk tekstā –NINO) uz 01.01.2010. Ventspils novada dome konstatē, ka
Dzintrai Kviesei (personas kods***, adrese: ***) par nekustamo īpašumu „Kapsētnieki”
(kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu no 2000.gada 4.perioda līdz
2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls
432.48 (četri simti trīsdesmit divi lati 48 santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 238.28 un
nokavējuma naudas Ls 194.20.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksu
noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši
likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās
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daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas
pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda
naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās
daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1.

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Dzintras Kvieses (personas kods***) par nekustamo
īpašumu „Kapsētnieki” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu
no 2000.gada 4.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, kas sastāda Ls 432.48 (četri simti trīsdesmit divi lati 48 santīmi), kas
sastāv no pamatparāda Ls 238.28 un nokavējuma naudas Ls 194.20.

2.

Noteikt, ja Dzintra Kviese, viena mēneša laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas,
nesamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, Ventspils novada pašvaldības budžetā,
reģ.
Nr.90000052035,
A/S
Swedbanka,
HABALV22,
konta
Nr.LV45HABA0551027079958, tad Ventspils novada pašvaldībai iesniegt šo lēmumu
zvērinātam tiesu izpildītājam, piedziņas veikšanai.

3.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Dzintrai Kviesei, bet ne vēlāk
kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var
pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas
dienas.

4.

Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Dzintrai Kviesei, adrese:***,
un nodot Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai, Nodokļu inspektoram.

[3.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Vadoties no Ventspils novada pašvaldībā Nekustamo īpašumu nodokļa administrēšanas
programmas (turpmāk tekstā –NINO) uz 01.01.2010. Ventspils novada dome konstatē, ka
Artim Salmiņam (personas kods***, adrese: ***):
1)

2)

par nekustamo īpašumu „Liepas” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika
periodu no 2008.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 32.13 (trīsdesmit divi lati 13
santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 27.54 un nokavējuma naudas Ls 4.59;
par nekustamo īpašumu „Tērande” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par
laika periodu no 2009.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 55.50 (piecdesmit pieci lati 50
santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 51.11 un nokavējuma naudas Ls 4.39.

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksu
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noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši
likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās
daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas
pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda
naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās
daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1.
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Arta Salmiņa (personas kods***):
1.1. par nekustamo īpašumu „Liepas” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika
periodu no 2008.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokļa parādu, kas sastāda Ls 32.13 (trīsdesmit divi lati 13 santīmi), kas
sastāv no pamatparāda Ls 27.54 un nokavējuma naudas Ls 4.59, piedziņu vēršot uz
parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu;
1.2. par nekustamo īpašumu „Tērande” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par
laika periodu no 2009.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas sastāda Ls 55.50 (piecdesmit pieci lati 50
santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 51.11 un nokavējuma naudas Ls 4.39, piedziņu
vēršot uz parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
2.

Noteikt, ja Artis Salmiņš, viena mēneša laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas,
nesamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, Ventspils novada pašvaldības budžetā,
reģ.
Nr.90000052035,
A/S
Swedbanka,
HABALV22,
konta
Nr.LV45HABA0551027079958, tad Ventspils novada pašvaldībai iesniegt šo lēmumu
zvērinātam tiesu izpildītājam, piedziņas veikšanai.

3.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Artim Salmiņam, bet ne vēlāk
kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var
pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas
dienas.

4.

Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Artim Salmiņam, adrese:***,
un nodot Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai, Nodokļu inspektoram.

[4.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Vadoties no Ventspils novada pašvaldībā Nekustamo īpašumu nodokļa administrēšanas
programmas (turpmāk tekstā –NINO) uz 01.01.2010. Ventspils novada dome konstatē, ka
Sandrai Mūrniecei (personas kods***, adrese: ***) par nekustamo īpašumu „Priežgaļi”
(kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu no 2003.gada 4.perioda līdz
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2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls
272.10 (divi simti septiņdesmit divi lati 10 santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 180.03 un
nokavējuma naudas Ls 92.07.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksu
noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši
likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās
daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas
pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda
naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās
daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1.

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Sandras Mūrnieces (personas kods***) par nekustamo
īpašumu „Priežgaļi” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu no
2003.gada 4.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, kas sastāda Ls 272.10 (divi simti septiņdesmit divi lati 10 santīmi), kas
sastāv no pamatparāda Ls 180.03 un nokavējuma naudas Ls 92.07, piedziņu vēršot uz
parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

2.

Noteikt, ja Sandra Mūrniece, viena mēneša laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas,
nesamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, Ventspils novada pašvaldības budžetā,
reģ.
Nr.90000052035,
A/S
Swedbanka,
HABALV22,
konta
Nr.LV45HABA0551027079958, tad Ventspils novada pašvaldībai iesniegt šo lēmumu
zvērinātam tiesu izpildītājam, piedziņas veikšanai.

3.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Sandrai Mūrniecei, bet ne
vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var
pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas
dienas.

4.

Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Sandrai Mūrniecei, adrese:***,
un nodot Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai, Nodokļu inspektoram.

[5.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Vadoties no Ventspils novada pašvaldībā Nekustamo īpašumu nodokļa administrēšanas
programmas (turpmāk tekstā –NINO) uz 01.01.2010. Ventspils novada dome konstatē, ka
Hildai Veronikai Cīrulei (personas kods***, adrese: ***) par nekustamo īpašumu „Maķi”
(kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu no 2003.gada 1.perioda līdz
2004.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls
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805.48 (astoņi simti pieci lati 48 santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 536.79 un
nokavējuma naudas Ls 268.69.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksu
noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši
likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās
daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas
pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda
naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās
daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1.

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Hildas Veronikas Cīrules (personas kods***) par
nekustamo īpašumu „Maķi” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika
periodu no 2003.gada 1.perioda līdz 2004.gada 31.decembrim nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokļa parādu, kas sastāda Ls 805.48 (astoņi simti pieci lati 48 santīmi), kas
sastāv no pamatparāda Ls 536.79 un nokavējuma naudas Ls 268.69, piedziņu vēršot uz
parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

2.

Noteikt, ja Hilda Veronika Cīrule, viena mēneša laikā no šā lēmuma saņemšanas
dienas, nesamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, Ventspils novada pašvaldības
budžetā,
reģ.
Nr.90000052035,
A/S
Swedbanka,
HABALV22,
konta
Nr.LV45HABA0551027079958, tad Ventspils novada pašvaldībai iesniegt šo lēmumu
zvērinātam tiesu izpildītājam, piedziņas veikšanai.

3.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Hildai Veronikai Cīrulei, bet
ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas
var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā
stāšanas dienas.

4.

Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Hildai Veronikai Cīrulei pēc
adreses: ***un nodot Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai, Nodokļu
inspektoram.

[6.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Vadoties no Ventspils novada pašvaldībā Nekustamo īpašumu nodokļa administrēšanas
programmas (turpmāk tekstā –NINO) uz 01.01.2010. Ventspils novada dome konstatē, ka
Eriks Tomass Ekenberg (kods***, adrese:***) par nekustamo īpašumu „Maķi”
(kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu no 2005.gada 1.perioda līdz
2009.gada 31.decembrim ir nenomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls
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515.64 (pieci simti piecpadsmit lati 64 santīmi), kas sastāv no pamatparāda Ls 382.16 un
nokavējuma naudas Ls 133.48.
Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksu
noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši
likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās
daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas
pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda
naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās
daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā
termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1.

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Eriks Tomass Ekenberg (kods***) par nekustamo
īpašumu „Maķi” (kad.Nr.***), Ziru pagastā, Ventspils novadā, par laika periodu no
2005.gada 1.perioda līdz 2009.gada 31.decembrim nenomaksāto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, kas sastāda Ls 515.64 (pieci simti piecpadsmit lati 64 santīmi), kas
sastāv no pamatparāda Ls 382.16 un nokavējuma naudas Ls 133.48, piedziņu vēršot uz
parādnieku finanšu līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

2.

Noteikt, ja Eriks Tomass Ekenberg, viena mēneša laikā no šā lēmuma saņemšanas
dienas, nesamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, Ventspils novada pašvaldības
budžetā,
reģ.
Nr.90000052035,
A/S
Swedbanka,
HABALV22,
konta
Nr.LV45HABA0551027079958, tad Ventspils novada pašvaldībai iesniegt šo lēmumu
zvērinātam tiesu izpildītājam, piedziņas veikšanai.

3.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Eriks Tomass Ekenberg, bet ne
vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var
pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas
dienas.

4.

Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Eriks Tomass Ekenberg pēc
adreses: ***un nodot Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai, Nodokļu
inspektoram.
59. §
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI UN
AUTORUZRAUDZĪBAI OBJEKTAM „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VĀRVES
PAGASTA VĀRVES CIEMĀ”

(ziņo:M.dadzis)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim.
M.Dadzis informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Tiek izskatīts Vārves pagasta pārvaldes 2010.gada 23.aprīļa iesniegums par papildus
finansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā“
pasākumiem.
Ir izstrādāts un apstiprināts Vārves pagasta Vārves ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas
tehniski ekonomiskais pamatojums, kurā noteikti prioritārās un ilgtemiņa investīciju
programmu objekti. 2009.gadā, izstrādājot projekta iesniegumu ERAF, Vārves pagasta
padome ir secinājusi, ka pieļaujamo finansiālo iespēju robežās nav iespējams realizēt visus
tehniski ekonomiskajā pamatojumā plānotos pasākumus, tāpēc projekta pieteikumā iekļauti
tika prioritārās investīciju programmas objekti.
Veicot iepirkumu tehniski ekonomiskā projekta izstrādei, ir radusies finansējuma
ekonomija, līdzekļu ekonomija iespējama arī, veicot būvdarbu iepirkumu. Vides ministrija
2010.gada 4.marta vēstulē Nr.4.2.1-01/757 „Par finanšu saņēmēja maiņu un projektu
pamatojošās dokumentācijas attiecināmību ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanas
laikā“ sniegusi skaidrojumu, ka ietaupītos līdzekļus iespējams novirzīt tehniski ekonomiskajā
pamatojumā paredzēto pasākumu finansēšanai. Līdz ar to pastāv iespēja, ka par piešķirto
finansējumu varētu realizēt arī ilgtermiņa investīciju programmā minētos objektus
(ūdensapgādes tīkli – 1935 metri, ūdensapgādes urbuma „Vārve-2“ atjaunošana), bez tam būtu
nepieciešams veikt arī ūdens attīrīšanas iekārtas ierīkošanu esošajā ūdens attīrīšanas stacijas
ēkā, kas nav paredzēts tehniski ekonomiskā pamatojuma pašreizējā redakcijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks,
V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa,
G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS
– nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
Atzīt par lietderīgu, ka nekavējoties tiek uzsākts darbs, lai nodrošinātu tehniskā projekta
izstrādi objektiem, kuri noteikti Vārves ciema tehniski ekonomiskā pamatojuma ilgtermiņa
programmā, nosakot, ka no Ventspils novada domes budžeta projektu ieviešanai un
līdzfinansēšanai paredzētās izdevumu daļas tiek piešķirts finansējums sekojošiem
pasākumiem:
- līdz 1200,- LVL (ieskaitot PVN) apmērā topogrāfisko uzmērījumu veikšanai;
- līdz 450,- LVL (ieskaitot PVN) apmērā ģeotehniskās izpētes darbu veikšanai;
- līdz 3620,- LVL (ieskaitot PVN) apmērā tehniskā projekta izstrādāšanai un
autoruzraudzības veikšanai.
60. §
PAR IZMAIŅĀM VALSTS MĒRĶDOTĀCIJAS NOVADA INFRASTRUKTŪRAS
ATTĪSTĪBAI IZLIETOJUMĀ

(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.
Ar 2010.gada 2.februāra Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojumu Nr.202/12 ”Par vienreizējās dotācijas Ventspils novada infrastruktūras attīstībai izlietošanu”
noteikts, ka dotācijas izlietošanas termiņš ir 2010.gada 27.maijs.
Veicot Piltenes pilsētas un pagastu pārvalžu aptauju par dotācijas izlietojumu, ņemot vērā
veikto iepirkumu rezultātā radušos līdzekļu ekonomiju, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
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I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju veikt sekojošus grozījumus
valsts mērķdotācijas izlietojumā novada infrastruktūras attīstībai Ventspils novadā,
piešķirot līdzeļus sekojošiem objektiem:
- Uģāles pagasta kultūras nama saimniecības ēkas remontdarbiem;
- Ugāles vidusskolas internāta ēkas remontdarbiem.
2. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai H.Boitmanei sagatavot nepieciešamos
dokumentus (īpašumtiesību apliecinošu dokumentu kopijas, darbu izmaksu tāmes)
iesniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
61. §
PAR UGĀLES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „LĀCĪTIS” 5-6 GADĪGO BĒRNU
GRUPU APVIENOŠANU

(ziņo: A.Mucenieks)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izvērtējumu par
nepietiekamo bērnu skaitu Ugāles pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” 5-6 gadīgo bērnu
grupās, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks,
V.Ameļins, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte,
E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss
(G.Ansone), Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Apvienot Ugāles pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” 5- 6 gadīgo bērnu grupas no
2010. gada 1. jūniju.
2. Uzdot Ugāles pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītājai Regīnai ArtmaneiHartmanei brīdināt līdz 2010.gada 30.aprīlim Ugāles pirmsskolas izglītības iestādes
“Lācītis” 5- 6 gadīgo bērnu grupas darbinieces par šī lēmuma spēkā stāšanos.
3. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 30.aprīlī.
4. Uzdot Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Ugāles pirmsskolas izglītības
iestādei “Lācītis” un Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.

62.§
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
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09.04.2010. saņemts Ances pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus
finansējumu Ls 150 apmērā monitora iegādei pagasta pārvaldes vecākās grāmatvedes darba
vajadzībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 15.04.2010. lēmumu, kā
arī likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14
balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš,
G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Piešķirt Ances pagasta pārvaldei Ls 150 no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz
gada beigām.
2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt Ances pagasta pārvaldes kontā pēc
attiecīgā rēķina saņemšanas.
3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes
sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ances pagasta pārvaldei.
63.§
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES
PROJEKTU, INVESTĪCIJU UN BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS
NOLIKUMĀ

(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
Lai paplašinātu Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas
darbības jomu, un uzlabotu pašvaldības administratīvo lēmumu pieņemšanas procesu,
nepieciešamas veikt grozījumus Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības
komisijas nolikumā, pilnvarojot komisiju uz lēmumu pieņemšanu attiecībā par nosaukumu
adrešu piešķiršanu, maiņu, likvidāciju zemes vienībām un ēkām, būvēm, kā arī nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu; likuma
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta pirmās daļas 1.punktu; 2009.gada
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 8.punktu;
Ventspils novada pašvaldības nolikuma 1.13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Izdarīt sekojošus grozījumus 2009.gada 29.oktobrī (protokols Nr.10.; 74.§) domes sēdē
apstiprinātajā Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas
nolikumā:
1.1.
Izteikt nolikuma 2.1.2.punktu šādā redakcijā:
„2.1.2.Izskatīt saņemtos iesniegumus un pieņemt lēmumus par zemes vienību
sadalīšanu, apvienošanu, zemesgabalu robežu pārkārtošanu, zemes ierīcības
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projekta un detālplānojuma izstrādes nepieciešamību, sadarbībā ar pagastu
pārvaldēm, sagatavojot nosacījumus projekta, detālplānojuma izstrādei.“;
Papildināt nolikumu ar 2.1.6. un 2.17.punktiem:
1.2.1.
„2.1.6. Pieņemt lēmumus par nosaukumu, adrešu piešķiršanu, maiņu,
likvidāciju zemes vienībām un ēkām, būvēm saskaņā ar teritorijas plānojumu,
detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un atbilstoši adresācijas
noteikumiem.“
1.2.2.
„2.1.7. Pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
piešķiršanu, maiņu, un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši
teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai
izmantošanai.“
1.3.
Noteikt nolikuma līdzšinējo 2.1.6.punktu par 2.1.8.punktu.
1.2.

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas
Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas nolikuma
pamattekstā, iekļaujot pieņemtos grozījumus.
3. Uzdot Kancelejas speciālistei (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada
domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Projektu, investīciju un
būvniecības komisijas priekšsēdētājam M.Dadzim.
4. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas.
64.§
PAR VENTSPILS NOVADA SPORTA SPECIĀLISTU FINANSĒŠANAS KĀRTĪBAS
NOTEIKUMIEM

(ziņo:G.Ansone)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei.
G.Ansone informē par noteikumu projektu. Norāda, ka juridiskā nodaļa nesaskaņo noteikumu
projektu, jo tas nav izstrādāts pilnvērtīgi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins,
G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte,
E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Ventspils novada dome n o l e m j:
Atlikt jautājuma skatīšanu līdz 2010.gada 1.oktobrim, kad Sociālās, izglītības, kultūras un
sporta komitejai iesniegs novada domei priekšlikumus par sporta darba organizēšanu un
finansēšanas kārtību 2011.gadam.
65.§
PAR SIA „TCK” IEROSINĀTĀ DETĀLPLĀNOJUMA ĪPAŠUMIEM TĀRGALES PAGASTĀ,
VENTSPILS NOVADĀ, 1.REDAKCIJAS NODOŠANU SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI
UN ATZINUMU SAŅEMŠANAI

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

60

M.Dadzis informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu
2010.gada 19.aprīlī novada domē saņemts SIA ”Metrum”, reģ.Nr.40003388748,
iesniegums (reģ.Nr.1251) par detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes gabaliem: „Vanagi”, kadastra Nr. 9866 017 0016;
„Birztalas”, kadastra Nr. 9866 017 0026; „Vējbirzes”, kadastra Nr. 9866 017 0028;
„Betontilts”, kadastra Nr. 9866 017 0024; 9866 017 0025; „Osīši”, kadastra Nr. 9866 019
0029; 9866 021 0022; 9866 021 0023; „Mazkalēji”, kadastra Nr. 9866 021 0006; „Lāčplēši”,
kadastra Nr. 9866 021 0010; „Lejupes”, kadastra Nr. 9866 021 0018; „Drenas”, kadastra Nr.
9866 021 0019; „Vīnlejas”, kadastra Nr. 9866 021 0020; „Kamārce”, kadastra Nr. 9866 021
0021; „Pureņi”, kadastra Nr. 9866 021 0027; „Zintas”, kadastra Nr. 9866 022 0024; „Almači”,
kadastra Nr. 9866 022 0037; „Vanadziņi”, kadastra Nr. 9866 022 0051; „Mazzaķi”, kadastra
Nr. 9866 022 0052; „Alkas”, kadastra Nr.9866 027 0027; „Silarāji”, kadastra Nr. 9866 027
0043; „Pērses”, kadastra Nr. 9866 027 0047, Tārgales pagastā, Ventspils novadā.
Izskatot iesniegto detālplānojuma 1. redakciju, Ventspils novada dome, konstatē, ka:
detālplānojums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem
Nr.1148 ”Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, darba uzdevumu un Tārgales
pagasta teritorijas plānojuma prasībām.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 ”Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71. punktu, Ventspils novada domes Teritorijas
un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš,
G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis),
PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Nodot zemes gabalu: „Vanagi”, kadastra Nr. 9866 017 0016; „Birztalas”, kadastra Nr.
9866 017 0026; „Vējbirzes”, kadastra Nr. 9866 017 0028; „Betontilts”, kadastra Nr.
9866 017 0024; 9866 017 0025; „Osīši”, kadastra Nr. 9866 019 0029; 9866 021 0022;
9866 021 0023; „Mazkalēji”, kadastra Nr. 9866 021 0006; „Lāčplēši”, kadastra Nr.
9866 021 0010; „Lejupes”, kadastra Nr. 9866 021 0018; „Drenas”, kadastra Nr. 9866
021 0019; „Vīnlejas”, kadastra Nr. 9866 021 0020; „Kamārce”, kadastra Nr. 9866 021
0021; „Pureņi”, kadastra Nr. 9866 021 0027; „Zintas”, kadastra Nr. 9866 022 0024;
„Almači”, kadastra Nr. 9866 022 0037; „Vanadziņi”, kadastra Nr. 9866 022 0051;
„Mazzaķi”, kadastra Nr. 9866 022 0052; „Alkas”, kadastra Nr.9866 027 0027;
„Silarāji”, kadastra Nr. 9866 027 0043, „Pērses”, kadastra Nr. 9866 027 0047, Tārgales
pagastā, Ventspils novadā, detālplānojuma 1. redakciju sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam (M.Laksbergs) četru nedēļu laikā pēc šī lēmuma
pieņemšanas, organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba uzdevumā
minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju.
3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu laikā
pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu
Tārgales pagasta pārvaldei, SIA „TCK”, Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004 un
detālplānojuma izstrādātājam SIA”Metrum”, Raiņa bulvāris 11, Rīga.
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66.§
PAR ZEMES IZPIRKUMA MAKSAS SAMAZINĀŠANU G.BEĻAKOVAM

(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
Ugāles pagasta pārvalde 13.04.2010. un Ventspils novada dome 22.04.2010. ir saņēmusi
iesniegumu no Gvido Beļakova, personas kods***, dzīvojoša ***ar lūgumu samazināt maksu
par izpērkamo zemes gabalu „Lauki”, Ugāles pagastā. Iesniegumam pievienoti dokumenti:
nekustamā īpašuma „Lauki” zemes robežu plāns, Ventspils zonālā valsts arhīva 10.03.2010.
izziņa par G.Beļakova darba stāžu, Ugāles pagasta pārvaldes 13.04.2010. atzinums Nr.1-8/81.
No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: izpērkamā zemes
vienība „Lauki”, kadastra nr.***, ar kopplatību 8.33 ha atrodas Ugāles pagasta, tās lietošanas
mērķis ir: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes lietošanas
tiesības Gvido Beļakovam piešķirtas ar Ugāles pagasta padomes lēmumu no 2004.gada
septembra, tātad zeme ir M.Jansona lietošanā pilnus piecus gadus. Saskaņā ar Ventspils zonālā
valsts arhīva 10.03.2010. izziņu Nr. 6.4-3/B-317 G.Beļakova darba stāžs lauksaimniecības
darbos ir 2230 dienas, tātad 6 (seši) gadi. No Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma
kadastra reģistra informācijas sistēmas datiem Ventspils novada dome konstatē: izpērkamās
zemes vienības „Lauki”, kadastra nr.***, ar kopplatību 8.33 ha, Ugāles pagastā, kadastrālā
vērtība uz 01.01.2010. ir: LVL 1424 (viens tūkstotis četri simti divdesmit četri lati). Saskaņā
ar 1995.gada 12.septembra MK noteikumu Nr.276 „Noteikumi par rudzu cenas noteikšanu
zemes izpirkšanai un kompensācijai par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos aprēķināšanai“
1.punktu ir noteikta rudzu cenu, kas lietojama samaksas aprēķināšanai par īpašumā piešķirto
zemi, tāpat arī kompensācijas aprēķināšanai par īpašumā bijušo zemi: 53 (piecdesmit trīs) lati
par tonnu rudzu. Tātad izpērkamās zemes vērtība rudzu tonnās ir: 26.87 (divdesmit seši veseli
un 87/100) rudzu tonnas (1424:53=26.86). Kā noteikts 2008.gada 22.septembra Ministru
Kabineta noteikumu Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus
zemi” Pielikuma 2.punktā, samazināt samaksu par izpērkamo zemi, kuras vērtība ir 25 līdz 50
rudzu tonnas, par katru lauksaimniecībā, mežsaimniecībā nostrādāto darba gadu var 2 (divu)
procenta apmērā.
Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
18.panta trešo daļu; 2008.gada 22.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.787
„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punktu, Pielikuma 1.,
2.punktu, 1995.gada 12.septembra MK noteikumu Nr.276 „Noteikumi par rudzu cenas
noteikšanu zemes izpirkšanai un kompensācijai par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos
aprēķināšanai“ 1.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
komunālo jautājumu komitejas (22.04.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Samazināt Gvido Beļakovam, personas kods***, izpērkamās zemes „Lauki“, kadastra
nr.***, samaksas apmēru.
2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
===============================================================
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Sēdi slēdz plkst. 14.00
Sēdi vadīja

A.Mucenieks _______________

Sēdi protokolēja

E.Ozoliņa

_______________

