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 SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  29.jūnijā                                                                                   20 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:  Mārtiņš Libkovskis     

                                    Andris Jaunsleinis  

Dainis Veidemanis     

                                    Nellija Sileviča   

                                   Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

                                     Ilva Cērpa 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Gunita Treigūte, juriste 
                                     

                                                           

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

 

1. Par saistošiem noteikumiem „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu 

Ventspils novadā”. 

2. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”. 

3. Par Jūrkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu. 

4. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu. 

5. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu. 

6.  Par Ziru pagasta pārvaldes iesniegumu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 25.03.2010. sēdes lēmumā (protokols Nr.16, 

22.§) „Par vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu Ventspils novada bibliotekāriem”. 
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http://www.ventspilsnd.lv/


 

 

2 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.25 

„Ventspils novada Bāriņtiesas nolikums”. 

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

10. Par Ventspils novada attīstības programmu. 

11. Par īpašuma „Garenči”, Užavas pagastā, detālplānojuma 1.redakciju. 

12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Laimdotas”, Tārgales 

pagastā. 

13. Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.54 „par 

detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Virškalni” apstiprināšanu” atcelšanu. 

14. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ventspils 

novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai. 

15. Par atļauju Ivanam Loiko iegūt īpašumā dzīvojamam īpašumam Rīgas šoseja 7-8, Ugālē, 

piekrītošās  zemes vienības domājamo daļu. 

16. Par atļauju iegūt īpašumā Nikolajam Gaidukovam zemes vienību „Priedes 100”, Tārgales 

pagastā. 

17. Par dārza mājiņas Tārgales pagasta  „Līdumi 84” uzturēšanai nepieciešamās zemes 

platības noteikšanu. 

18. Par pašvaldība piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu. 

19. Par pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes gabalu iznomāšanu. 

20. Par zemes nomas līguma ar I.Jarohnoviču izbeigšanu. 

21. Par personu pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

22. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Vilcēni”). 

23. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Vecmauriņi”). 

24. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Apodziņi”). 

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

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

27. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Silvidi”). 

28. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ieloki”). 

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

30. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mierkalni”). 

31. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mēmeles”). 

32. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mētras”). 

33. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mežnieki”). 

34. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Pilskalni”). 

35. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ozolbirzes”). 

36. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 210”). 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību  papildināt ar sekojošiem  jautājumiem: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

2. Par nometnes darbības saskaņošanu. 

3. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

5. Par nekustamā īpašuma „Usmas pamatskola” iznomāšanu. 

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

novadā 1.redakciju. 

7. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ances pagasta pārvaldei līguma saistību izpildei ar 

SIA „CO Sistēmas”. 

8. Par starpresoru vienošanos. 

9. Par bērnu nama „Stikli” vienošanos. 
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10. Par siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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.jūnija domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par saistošiem noteikumiem „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 

aizliegumu Ventspils novadā”. 

2. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”. 

3. Par Jūrkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu. 

4. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu (transporta norakstīšana). 

5. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu.(Palēciens) 

6. Par Ziru pagasta pārvaldes iesniegumu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 25.03.2010. sēdes lēmumā (protokols Nr.16, 

22.§) „Par vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu Ventspils novada 

bibliotekāriem”. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.25 

„Ventspils novada Bāriņtiesas nolikums”. 

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

10. Par Ventspils novada attīstības programmu. 

11. Par īpašuma „Garenči”, Užavas pagastā, detālplānojuma 1.redakciju. 

12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Laimdotas”, Tārgales 

pagastā. 

13. Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.54 „par 

detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Virškalni” apstiprināšanu” atcelšanu. 

14. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta 

„Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai. 

15. Par atļauju Ivanam Loiko iegūt īpašumā dzīvojamam īpašumam Rīgas šoseja 7-8, 

Ugālē, piekrītošās  zemes vienības domājamo daļu. 

16. Par atļauju iegūt īpašumā Nikolajam Gaidukovam zemes vienību „Priedes 100”, 

Tārgales pagastā. 

17. Par dārza mājiņas Tārgales pagasta  „Līdumi 84” uzturēšanai nepieciešamās zemes 

platības noteikšanu. 

18. Par pašvaldība piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu. 

19. Par pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes gabalu iznomāšanu. 

20. Par zemes nomas līguma ar I.Jarohnoviču izbeigšanu. 

21. Par personu pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

22. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Vilcēni”). 

23. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Vecmauriņi”). 

24. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Apodziņi”). 

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

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

27. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Silvidi”). 
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28. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ieloki”). 

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

30. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mierkalni”). 

31. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mēmeles”). 

32. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mētras”). 

33. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mežnieki”). 

34. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Pilskalni”). 

35. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ozolbirzes”). 

36. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Kaija 210”). 

37. Par Ventspils novada pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

38. Par nometnes darbības saskaņošanu. 

39. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

40. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

41. Par nekustamā īpašuma „Usmas pamatskola” iznomāšanu. 

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

novadā 1.redakciju. 

43. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ances pagasta pārvaldei līguma saistību izpildei ar 

SIA „CO Sistēmas”. 

44. Par starpresoru vienošanos. 

45. Par bērnu nama „Stikli” vienošanos. 

46. Par siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu. 

 

 

1.§ 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „PAR ĢENĒTISKI MODIFICĒTO KULTŪRAUGU 

AUDZĒŠANAS AIZLIEGUMU VENTSPILS NOVADĀ“ 

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

 

A.Mucenieks informē par saistošo noteikumu  projektu un ierosina to apstiprināt. 

N.Sileviča ierosina saistošo noteikumu projekta 2.punktu papildināt  ar frāzi, ka „aizliegums 

tiek noteikts”. 

R.Krūmiņš ierosina saistošo noteikumu projektu papildināt  ar vārdu „audzēšanas”. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,  Ģenētiski 

modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro, trešo un sesto daļu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 saistošos noteikumus „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 

aizliegumu Ventspils novadā” (pielikumā uz vienas lapas). 

2. Sagatavot minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā atbilstoši likumā ”Par pašvaldībām” 45.pantā 

noteiktajā kārtībā. 
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4. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņai) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus 

Zemkopības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Valsts 

vides dienesta Ventspils reģionālai vides pārvaldei, Valsts augu aizsardzības 

dienestam, Ventspils pilsētas domei, Pāvilostas novada  pašvaldībai, Alsungas novada 

pašvaldībai, Kuldīgas novada pašvaldībai, Talsu novada pašvaldībai, Dundagas novada 

pašvaldībai.  

 

2. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NODEVĀM“ APSTIPRINĀŠANU 

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

 

A.Mucenieks informē par saistošo noteikumu  projektu. Ierosina izteikt 16.punktu sekojošā 

redakcijā „Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai Ventspils novada 

domes norādītajās vietās un laikos. Tirdzniecības vietas ierāda pilsētas/pagasta pārvaldes 

vadītājs”. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas 

4.punktu, trešo daļu; 21.panta pirmās daļas 15.punktu; 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 10.panta pirmo un trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 

7., 8., 9., 10.punktu; Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi 

par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”, un ņemot vērā Finanšu 

komitejas (14.06.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, A.Jaunsleinis, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, G.Mačtams, I.Cērpa, 

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

– 1 balss (R.Krūmiņš), Ventspils novada dome n o l e m j: 

  

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

Ventspils novada pašvaldības nodevām” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

2. Sagatavot minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Atzīt par spēku zaudējušiem  Ventspils novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību 

domju (padomju) noteikumus par pašvaldību nodevām. 

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

kārtībā. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā 

un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai. 

 

6. Ventspils novada Kancelejai ievietot saistošos noteikumus „Par Ventspils novada 

pašvaldības nodevām” novada mājas lapā, kad saņemts atzinums no Reģionālās 

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

saņemts.  
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3. § 
PAR JŪRKALNES 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. 

Ventspils novada pašvaldībā 09.06.2010. (reģ.Nr.1762) saņemts Jūrkalnes pagasta pārvaldes 

iesniegums, kurā norādīts, ka Jūrkalnes pagastam ir palielinājusies pagasta publiskās teritorijas 

platība, kurās notiek dažādi publiski pasākumi. Lai nodrošinātu minēto teritoriju kvalitatīvu 

apsaimniekošanu, lūdz piešķirt papildus finansējumu no dabas resursu nodokļa ieņēmumu 

daļas, teritorijas apsaimniekošanas tehnikas iegādei. 

           Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 

14.06.2010.lēmumu, kā arī likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 Jūrkalnes pagasta pārvaldei pagasta teritorijas apsaimniekošanas tehnikas 

iegādei Ls 3500,00 no Dabas resursu nodokļa iekasētajiem līdzekļiem. 

 

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 (I.Stradiņai) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Jūrkalnes pagasta pārvaldei. 

 

 

4. § 
PAR UGĀLES 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. 

Pamatojoties uz spēkā esošo likumdošanu un Ugāles pagasta pārvaldes vadītājas  (saņemts 

Ventspils novada pašvaldībā 14.06.2010., reģ.Nr.1814) iesniegumu, kurā norādīts, ka 

lietošanā esošā automašīna VW Golf Nr.8220 (ekspluatācijā no 01.01.1996.)  ir nolietojusies 

un tās remonts un uzturēšana nav efektīva, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes 

14.06.2010. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

A.Jaunsleinis, 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. Norakstīt un nodot metāllūžņos Ugāles pagasta pārvaldes bilancē esošo automašīnu 

VW Golf Nr.8220, atlikusī vērtība uz 01.08.2009.- Ls 0,00. 



 

 

7 

2. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai iesniegt novada domei apliecinājumu no 

CSDD par šā lēmuma 1.punktā minētās automašīnas noņemšanu no uzskaites, kā arī 

iesniegt apliecinājumu tam, ka minētā automašīna ir nodota metāllūžņos. 

 

3. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles pagasta pārvaldei. 

 

5. § 
PAR UGĀLES 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. 

Ventspils novada pašvaldībā 14.06.2010. saņemts (reģ.Nr.1813) Ugāles pagasta pārvaldes 

iesniegums, kurā norādīts, ka Ugāles pagasta pārvaldes saņēmusi biedrība „Latvijas mazpulki” 

piedāvājumu pašvaldībām atbalstīt dziedātājus un dejotājus, kuri nav tikuši uz X Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apmeklējot pasākumu „Sadziedam un sadancojam Rīgā!” 

Vērmanes dārzā. Lūdz piešķirt Ugāles jauniešu deju kolektīvam „Palēciens” finansējumu 

minētā pasākuma apmeklēšanai. 

Norādīts nepieciešamā finansējuma apjoms Ls 270,00 apmērā, t.sk. transporta 

izdevumi Ls 150,00, izdevumi par estrādes nomu, apskaņošanu, u.c. Ls 40,00 un pusdienas un 

atrakcijas Ls 80,00. 

           Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 

14.06.2010.lēmumu, kā arī likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Piešķirt Ugāles pagasta pārvaldei deju kolektīva „Palēciens” dalībai pasākumā 

„Sadziedam un sadancojam Rīgā!” Vērmanes dārzā  Ls 270,00 no nesadalīto budžeta 

līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 

 

2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

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

attiecīgā rēķina  saņemšanas. 

 

3. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles pagasta pārvaldei. 

 

6. § 
PAR  ZIRU 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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Ventspils novada pašvaldībā 09.06.2010. saņemts (reģ.Nr.1333) Ziru pagasta pārvaldes 

iesniegums ar lūgumu atļaut iegādāties dziļurbuma sūkni Ls 600,00 vērtībā no dabas resursu 

nodokļa līdzekļiem. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.06.2010.lēmumu, kā 

arī likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 

balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 Ziru pagasta pārvaldei dziļurbuma sūkņa iegādei Ls 600,00 no Dabas resursu 

nodokļa iekasētajiem līdzekļiem. 

 

2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt Ziru  pagasta pārvaldes kontā pēc attiecīgā 

rēķina saņemšanas. 

 

3. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ziru  pagasta pārvaldei. 
 

 

7. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 25.MARTA LĒMUMĀ 

(PROTOKOLS Nr.16, 22.§) ” PAR VIENOTU DARBA SAMAKSAS KRITĒRIJU 

NOTEIKŠANU VENTSPILS NOVADA BIBLIOTEKĀRIEM” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2010.gada 25.marta Ventspils novada domes sēdē (protokols Nr.16, 22.§) tika pieņemts 

lēmums „Par vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu Ventspils novada bibliotekāriem”, 

kurā nolemts ar š.g. 1.jūliju Ugāles pagasta bibliotēkā samazināt 1 štata vienību. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts Ugāles pagasta bibliotēkas vadītājas iesniegums, kurā 

norādīts, ka, lai veiktu bibliotēkas grāmatu krātuves pilnvērtīgu sakārtošanu pirms nodošanas 

nākamajam bibliotēkas vadītājam,  lūgts atbrīvot viņu no darba ar 30.09.2010. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Finanšu komitejas sēdes 14.06.2010. 

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

PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Veikt sekojošus grozījumus 2010.gada 25.marta Ventspils novada domes sēdes 

(protokols Nr.16, 22.§) lēmumā „Par vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu 

Ventspils novada bibliotekāriem”: 

1.1. Lēmuma 3.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Ar š.g. 1.oktobri Ugāles pagasta 

bibliotēkā samazināt 1 štata vienību”. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 
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3. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles pagasta pārvaldei. 

 

 

8. § 
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 24.SEPTEMBRA VENTSPILS NOVADA DOMES SĒDĒ 

APSTIPRINĀTAJĀ NOLIKUMĀ Nr.25  ”VENTSPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS 

NOLIKUMS” 

  (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 bāriņtiesas 2010.gada 8.maija iesniegumu Nr.1-14/V-

jur.141/194 ”Par izmaiņām Ventspils novada bāriņtiesas nolikumā” un Bāriņtiesu likuma 

5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka   - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga 

bāriņtiesu darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizsardzībā un 

sniedz tām metodisko palīdzību, 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1037 ”Bāriņtiesas darbības noteikumi” un saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu,  41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 24.septembra Ventspils novada domes sēdē 

apstiprinātajā nolikumā Nr.25 ”Ventspils novada bāriņtiesas nolikums”: 

1.1. Aizstāt 2.punktā vārdus ”Labklājības ministrijas” ar vārdiem ”Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas”. 

1.2. Aizstāt 3.punktā vārdus ”Latvijas Republikas Labklājības ministrijas (turpmāk tekstā 

– Labklājības ministrija)” ar vārdiem ”Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 

(turpmāk tekstā – inspekcija)”. 

1.3. Izteikt 19.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā: ”19.1. Ar bāriņtiesas lietvedībā 

esošajiem lietas materiāliem var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikā konkrētā 

administratīvā procesa dalībnieks, prokurors, inspekcijas inspektors, kā arī tulks, kurš 

piedalās lietā.”. 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgās izmaiņas 2009.gada 24.septembra 

Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.25 ”Ventspils novada 

bāriņtiesas nolikums”. 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

4. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada bāriņtiesai. 

 

9. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

AMATU UN AMATALGU SARAKSTĀ 

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

 

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

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu Ventspils novada domes 2010.gada 6.maija ārkārtas sēdes lēmuma „Par 

izmaiņām Ventspils novada pašvaldības struktūrā un darbības organizācijā” (protokols Nr.18, 

1.§), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 

27.punktu, saskaņā ar Ventspils novada domes 30.07.2009. Saistošo noteikumu Nr.1 

“Ventspils novada pašvaldības nolikums” 9.10.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 2009.gada 30.jūlija nolikuma Nr.2 „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas 

un sociālo garantiju nolikums” pielikumu “Ventspils novada pašvaldības amatu un 

amatalgu saraksts”, kas apstiprināts 24.09.2009. Ventspils novada domes sēdē (protokols 

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

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

samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumā “Ventspils novada pašvaldības amatu 

un amatalgu saraksts” stājas spēkā 2010.gada 5.jūlijā. 

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

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

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

grozījumus. 
 

 

10. § 
PAR VENTSPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU 

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

 

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

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

A.Jaunsleinis ierosina  lēmuma projekta 2.punktā  darba grupas locekļu sastāvu papildināt ar 

pašvaldības izpilddirektoru Daini Valdmani. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    2009.gadā ir apstiprināta Ventspils novada attīstības programma, kura izstrādāta ar EEZ un 

Norvēģu finanšu instrumenta atbalstu. Lai varētu veiksmīgi startēt projektu iesniegumu 

konkursos, Kurzemes plānošanas reģiona administrācija piedāvā par ESF līdzekļiem 

aktualizēt izstrādātās novadu attīstības programmas. 

   Pamatojoties uz Ventspils novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.jūnija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.8.; 6.§), Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 

16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6.; 3.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Aktualizēt Ventspils novada attīstības programmu, piesaistot Eiropas Sociālā fonda 

finansējumu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.5.3.2.aktivitāte 

"Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana". 

 

2. Par Ventspils novada attīstības programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Ventspils 

novada dome spriekšsēdētāja 1.vietnieku Māri Dadzi. 

 

3. Apstiprināt Ventspils novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā 

sastāvā: 

- Dainis Valdmanis 

- Ginta Roderte; 

- Dainis Veidemanis; 

- Viesturs Ameļins; 

- Gaidis Bože; 

- Raitis Krūmiņš. 

 

4. Uzsākt Ventspils novada attīstības programmas aktualizēšanu, piešķirot no novada domes 

budžeta projektu līdzfinansēšanai un ieviešanai izdevumu daļas priekšfinansējumu līdz LVL 

3100,- apmērā, finansējuma atgūšanai sagatavojot un iesniedzot projekta pieteikumu. 

 

5. Apstiprināt Ventspils novada attīstības programmas aktualizācijas darbu apraksta, 

izmaksas un laika grafiku (pielikumā uz vienas lapas). 

 

11. § 
PAR ĪPAŠUMA „GARENČI”,  UŽAVAS PAGASTĀ, DETĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU  

      (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. 

   Ventspils novada dome 2010.gada 7.jūnijā (reģ.Nr.1739) ir saņēmusi plānotājas Tatjanas 

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

īpašumam „Garenči“, kadastra numurs  9878 004 0061,  Ventspils novada Užavas pagastā.    

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”  71.punktu, Ventspils novada domes Teritorijas 

un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6.; 1.§), 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Īpašuma „Garenči“, Užavas pagastā, Ventspils novadā, kadastra numuri 9878 004 

0061, detālplānojuma pirmo redakciju nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

 

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam (L.Erliha-Štranka) četru nedēļu laikā pēc šā 

lēmuma pieņemšanas, organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba 

uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 
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3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (I.Stradiņa) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Užavas pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam SIA „ENERCON”, Visvalža  

iela 3a-61, Rīga, LV- 1050 un detālplānojuma izstrādātājai T.Laizānei. 

 

 

12. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ 

„LAIMDOTAS”,  TĀRGALES PAGASTĀ 

      (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. 

         SIA „ENERGO A” 20.04.2010. iesniegusi iesniegumu (reģistrēts Tārgales pagasta 

pārvaldē, reģ.Nr.66) par atļauju detālplānojuma izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašumā 

„Laimdotas”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā un izsniegt darba uzdevumu vēja ģeneratoru 

būvniecībai,  18.05.2010. iesniegums (reģistrēts Tārgales pagasta pārvaldē, reģ.Nr.76) „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanai nepieciešamajiem papildus dokumentiem” un Tārgales 

pagasta pārvaldes vadītāja M.Laksberga 20.05.2010. vēstule Nr.1-15/110 „Par SIA „ENERGO 

A” iesniegumu” ar lūgumu izvērtēt iespējamību uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Laimdotas”. 

        SIA „ENERGO A” iesniegumā norāda, ka detālplānojuma izstrādi veiks Kristīne 

Purvlīce. Iesniegumiem pievienotas dokumentu kopijas: zemesgrāmatu apliecība, zemes 

robežu plāns, nekustamā īpašuma zemes nomas līguma kopijas 

         Izskatot iesniegumus un pievienotos dokumentus, konstatēts, ka nekustamā īpašuma 

„Laimdotas” zemes vienība ar kadastra numuru 9866 017 0062, ar kopplatību 8,1 ha, atrodas 

Tārgales pagasta teritorijā. 

 Saskaņā ar spēkā esošo Tārgales pagasta teritorijas plānojumu šajā teritorijā ir noteikts 

zonējums: lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.  

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

daļas 13.punktu; Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 5.daļu; 2009.gada 6.oktobra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1184 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 

61.punktu,  Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 

16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6.; 4.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Uzsākt detālplānojuma izstrādi Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamā īpašuma 

“Laimdotas” zemes vienībai ar kadastra numuru 9866 017 0062;  

 

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamam īpašumam 

“Laimdotas” saskaņā ar šā lēmuma pielikumu Nr.1; 

 

3. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam Mārcim Laksbergam pašvaldības vārdā 

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

lēmuma pielikumu Nr.2; 
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4. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Mārci Laksbergu. 

 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (I.Stradiņa) triju dienu laikā pēc Ventspils 

novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Tārgales pagasta 

pārvaldei un SIA „ENERGO A”, Stabu iela 61-4, Rīga, LV-1011. 

 

13. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 24.SEPTEMBRA  

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.54 „PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM 

ĪPAŠUMAM „VIRŠKALNI“ APSTIPRINĀŠANU“ ATCELŠANU  

      (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. 

     Ventspils novada domē 2010.gada 20.maijā saņemts Viestura Vinciuna iesniegums 

(reģ.Nr.1.10.- 434) ar lūgumu atcelt Ventspils rajona Vārves pagasta padomes 2007.gada 

28.jūnija lēmumu Nr.8 par detālplānojuma apstiprināšanu un atļaut veikt zemesgabalu 

„Virškalni”, „Kukši” un „Ērikas” apvienošanu vienā zemesgabalā, saglabājot nosaukumu 

„Virškalni” un noteikt lietošanas mērķi – lauksaimniecība. 

     Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

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

noteikumus Nr.54 (Ventspils novada domes 24.09.2009. sēdes protokols Nr.8.; 32.§).  

      Ventspils novada dome jau iepriekš ir skatījusi jautājumu par detālplānojuma atcelšanu un 

nosūtījusi vēstuli  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu un ieteikt risinājumu situācijas atrisināšanai. 

     Vārves pagasta teritorijas plānojumā augstākminētie zemesgabali atrodas plānotā tūrisma 

un rekreācijas teritorijas zonā. Saskaņā ar Vārves pagasta teritorijas plānojuma teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem šajā teritorijā lauksaimniecība atļauta tikai kā 

palīgizmantošana. 

       Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas vēstuli Nr.7.1-

16e/17204/9 „Par skaidrojumu saistībā ar detālplānojumu”, kas saņemta 2010.gada 4.janvārī 

(reģ.Nr.16), kurā, kā viens no risinājumiem ieteikts pieņemt saistošos noteikumus par 

detālplānojuma atcelšanu un zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes konsolidācijai 

atbilstoši tās faktiskajai izmantošanai – lauksaimniecībai, pamatojoties uz LR likumu „Par 

pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 16.punktu, V.Vinciuna iesniegumu, Ventspils novada 

domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 16.jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.6.; 5.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

A.Jaunsleinis, 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. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.17 „Par detālplānojuma zemesgabalam, kadastra 

numurs 9884 007 0095, atcelšanu“. 
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2. Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.17 „Par detālplānojuma zemesgabalam, kadastra 

numurs 9884 007 0095, atcelšanu“ stājas spēkā ar dienu, kad normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā tiek apstiprināts zemes ierīcības projekts. 

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (I.Stradiņa) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Vārves pagasta pārvaldei un Viesturam Vinciunam,***. 
 

 

14. § 
PAR TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN PAR SAISTĪBĀM 

PROJEKTA „VENTSPILS NOVADA PUZES PAGASTA BLĀZMAS CIEMA 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” ĪSTENOŠANAI 

      (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. 

     Ventspils novada domē saņemts SIA „PROFIN” izstrādātais pilnveidotais tehniski 

ekonomiskais pamatojums „Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība”. 

    Pamatojoties uz Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

2010.gada 18.februāra lēmumu (sēdes protokolsNr.2.; 6.§) un Ventspils novada domes 

2010.gada 25.februāra lēmumu (protokols Nr.15.; 15.§) „Par iespējamo pieteikšanos ERAF 

līdzfinansētajam ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai apdzīvotās vietās līdz 2000 

iedzīvotājiem” un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

2010.gada 20.maija lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

A.Jaunsleinis, 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 27.maija lēmumu (protokols Nr.19.; 15.§) 

„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta 

„Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai”. 

2. Apstiprināt SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ventspils 

novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

3. Apstiprināt šādu investīciju projekta „Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” finanšu plānu: 

Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 
379 443,06 

 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 
313 589,30 

 

100% 
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   Pašvaldības līdzekļi (kredīts) 47 038,40 15% 

   ERAF finansējums 266 550,91 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 
65 853,75 

 

   Projekta iesniedzēja līdzekļi 
65 853,75 

 

 

4. Apstiprināt šādus investīciju projektā iekļautos pasākumus: 

Prioritārās investīciju programmas komponentes Izmaksas 2010.gada 

cenās, bez PVN, latos 

U1 Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve 16 657,00 

U2 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 179 250,00 

U3 Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve  5 625,00 

Kopā investīcijas ūdensapgādei 201 532,00 

K2 Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Stendes upes labajā 

krastā 

20 700,00 

K3 Kanalizācijas tīklu izbūve  

    Kanalizācijas tīklu paplašināšana sabiedrisko institūciju rajonā 24 900,00 

    Divu daudzdzīvokļu māju pieslēgums kanalizācijas tīklam 6 175,00 

    Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 14 850,00 

Kopā investīcijas kanalizācijai 66 625,00 

Kopā investīcijas ūdensapgādei un kanalizācijai 268 157,00 

Neparedzētie izdevumi (5% no būvdarbu izmaksām) 13 407,85 

Pavisam kopā būvdarbu izmaksas 281 564,85 

 

5. Projekta finansēšanā nodrošināt Ventspils novada domes ieguldījuma daļu 47 038,40 latus, kas 

veido 15% no projekta kopējām tehniski ekonomiskajā pamatojumā aprēķinātajām projekta 

kopējām izmaksām. 

6. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā (TEP) izstrādāto tarifu politiku.  

7. Nodrošināt projekta vajadzībām PVN nodokļa finansēšanu, izmantojot pašvaldības kā 

PVN nodokļa maksātāja spēju finansēt PVN atbilstoši likuma normai par PVN nodokli un 

par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

8. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļai organizēt investīciju projekta 

sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt nepieciešamās informācijas sagatavošanu un 

sniegšanu atbildīgajai iestādei un nodrošināt cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kādas ir 

izvirzītas ES ERAF finansējuma saņēmējam. 

 

15. § 
PAR ATĻAUJU IVANAM  LOIKO   

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM RĪGAS ŠOSEJA 7-8, UGĀLĒ, PIEKRĪTOŠĀS 

ZEMES VIENĪBAS DOMĀJAMO DAĻU   

      (ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 19.05.2010. ir saņēmusi Ivana Loiko, personas kods ***, adrese***, 

LR nepilsoņa, iesniegumu (reģ. Nr.1560), kurā tiek lūgts atļaut iegūt īpašumā Ugālē esošā 

dzīvokļa īpašumam Rīgas šoseja 7 -8 piekrītošās zemes vienības ar kadastra numuru***, 

kopplatība 0.288 ha, 267/2673 domājamās daļas. Iesniegumam pievienoti dokumentu 

atvasinājumi: 09.04.2010. dāvinājuma līgums, zemesgrāmatu apliecības kopija.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Ivans Loiko, personas 

kods***, kā LR nepilsonis atbilst likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

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

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

1.daļu un 2.daļu, domei ir pienākums izskatīt jautājumu par dzīvokļa īpašumam Rīgas šoseja 7 

-8, Ugālē, piekrītošās zemes vienības ar kadastra numuru***, kopplatība 0.288 ha, domājamās 

daļas iegūšanu Ivana Loiko īpašumā. Uz zemes vienības ar kadastra numurs ***ir uzbūvēta 

daudzdzīvokļu (astoņi dzīvokļi) dzīvojamā māja un palīgēkas. Saskaņā ar valsts zemes 

dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma kadastra reģistra (KR) informācijas sistēmas datiem, 

zemes vienībai ar kadastra numurs 9870 004 0149 noteiktais lietošanas mērķis ir: trīs, četru 

un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods - 0702). Saskaņā ar spēkā esošo 

Ugāles pagasta teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas zonējumā: savrupmāju apbūves 

teritorijas un viensētas. Tādējādi konstatēts, ka uz dzīvokļa īpašumam Rīgas šoseja 7 -8 

piekrītošo zemes vienību ar kadastra numurs ***neattiecas likuma ,,Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 29.panta 2.daļā minētie ierobežojumi tās iegūšanai I.Loiko īpašumā.  

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

28.panta 4.daļu; 29.pantu un 30.panta 1.daļu, 2.daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Atļaut iegūt Ivana Loiko, personas kods***, īpašumā dzīvokļa īpašumam Rīgas šoseja 7 -8, 

Ugālē, piekrītošās zemes vienības. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 

16. § 
PAR ATĻAUJU NIKOLAJAM  GAIDUKOVAM   

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „PRIEDES 100”, TĀRGALES PAGASTĀ   

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 14.06.2010. ir saņēmusi Nikolaja Gaidukova (Nikolay Gaydukov), 

personas kods***, Krievijas pilsoņa, dzīvojoša***, iesniegumu (reģ. Nr.1.10-503), kurā tiek 

lūgts atļaut iegūt īpašumā Tārgales pagasta Akmeņdzirās esošā nekustamā īpašuma ,,Priedes 

100” zemes vienību ar kadastra numuru***, kopplatība 0.0603 ha. Iesniegumam pievienoti 

dokumentu atvasinājumi: 05.05.2010. notariāli apliecināts (zvēr. notārs Lienes Grāvīte) 

dāvinājuma līgums, zemes robežu plāna kopija, zemesgrāmatu apliecības kopija, Maremejas 
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Gaidukovas izsniegta, notariāli apliecināta ģenerālpilnvara N.Gaidukovam rīcībai ar 

nekustamo īpašumu „Priedes 100”.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Nikolajs Gaidukovs 

(Nikolay Gaydukov), personas kods***, kā Krievijas Federācijas pilsonis atbilst likuma ,,Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 4.daļā minētajai personu kategorijai, kas zemi 

iegūt īpašumā var ar ierobežojumiem, kuri noteikti šī likuma 29.pantā. Ievērojot likuma ,,Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta  1.daļu un 2.daļu, domei ir pienākums izskatīt 

jautājumu par zemes vienības „Priedes 100” iegūšanu Nikolaja Gaidukova īpašumā. Zemes 

vienība ,,Priedes 100”, kadastra numurs***, ir apbūvēta, uz tās atrodas dārza mājiņa, 

saimniecības ēka un siltumnīca. Saskaņā ar valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma 

kadastra reģistra (KR) informācijas sistēmas datiem, zemes vienībai ,, Priedes 100” noteiktais 

lietošanas mērķis ir: individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods - 0601). Saskaņā ar 

spēkā esošo Tārgales pagasta teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas zonējumā: 

vasarnīcu apbūves teritorija. Tādējādi konstatēts, ka uz zemes vienību ,,Priedes 100” 

neattiecas likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta 2.daļā minētie 

ierobežojumi tās iegūšanai N.Gaidukova īpašumā.  

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

28.panta 4.daļu; 29.pantu un 30.panta 1.daļu, 2.daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Atļaut Nikolajam Gaidukovam (Nikolay Gaydukov), personas kods***, iegūt īpašumā 

zemes vienību ,,Priedes 100”. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

17. § 
PAR DĀRZA MĀJIŅAS TĀRGALES PAGASTA „LĪDUMOS 84“ UZTURĒŠANAI 

NEPIECIEŠAMĀS ZEMES PLATĪBAS NOTEIKŠANU  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 08.06.2010 ir saņemts Jevgeņija Jevtjugina (pasē - Evgeny 

Evtyugin), personas kods***, dzīvojoša ***iesniegums (reģ.Nr.1.10-484) ar lūgumu noteikt 

viņa tiesiskā valdījumā esošās dārza mājiņas uzturēšanai nepieciešamo zemes platību, 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 0.06 ha nosaukums jau ir reģistrēts Valsts zemes dienesta 

Nekustamā īpašuma Kadastra reģistrā. Uz zemes vienības „Līdumi 84” uzbūvētajai dārza 

mājiņai adrese ir piešķirta ar Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta lēmumu, protokols 
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Nr.18. 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 „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

13.punktu; 2007.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.182 "Noteikumi par 

nekustamā īpašuma objekta noteikšanu" 202.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 16.06.2010. lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 uz Ventspils novada domei piekrītošās zemes vienības ar kadastra numuru***, 

esošai dārza mājiņai ar adresi: „Līdumi 84”, Būšnieki, Tārgales pagasts, Ventspils 

novads, uzturēšanai nepieciešamo zemes platību 0,06 ha (600 m
2
) atbilstoši lēmuma 

grafiskajam pielikumam.  

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 

18. § 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU UN PIEKRĪTOŠU ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pagastu pārvaldes un Ventspils novada pašvaldība 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 Ministru kabineta noteikumu Nr.735 

“Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” nosacījumiem;  Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 16.06.2010. 

lēmumu, ievērojot tālākminēto personu iesniegumus, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 6 personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

19. § 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠU APBŪVĒTU ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

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

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 2010.gada maijā un jūnijā ir saņēmusi iedzīvotāju iesniegumus ar 

lūgumiem iznomāt pašvaldībai piekrītošus zemes gabalus, uz kuriem atrodas šīm personām  

piederošas (tiesiskā valdījumā, lietojumā 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 16.06.2010. lēmumu, ievērojot 

tālākminēto personu iesniegumus, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 2 personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

20. § 
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA AR I.JAROHNOVIČU IZBEIGŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Tārgales pagasta pārvalde 18.05.2010. un Ventspils novada pašvaldība 04.06.2010  ir 

saņēmusi Ivana Jarohnoviča, personas kods***, dzīvojoša***, iesniegumu (reģ.Nr.1.10-254) 

ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes vienības „Augšakmeņdziras 37A”, kadastra 

numurs***, ar platību 0,06 ha, Tārgales pagastā, lietošanu.  

 Iesniegumam pievienoti dokumenti: Tārgales pagasta pārvaldes 04.06.2010. atzinums 

par zemes nomas līguma izbeigšanu.  

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tiem pievienotos dokumentus 

konstatē: ar Ivanu Jarohnoviču noslēgts zemes nomas līgums (reģ. 24.10.2009. Tārgales 

pagasta pārvaldē ar Nr.7-10/88) uz laiku no 01.01.2008. līdz beigu nosacījumam par zemes 

vienības „Augšakmeņdziras 37A”, kadastra numurs***, ar platību 0,06 ha izmantošanu 

lauksaimniecības vajadzībām. I.Jarohnovičs 18.05.2010. iesniegumā izteicis lūgumu izbeigt 

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

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

nomniekam ir tiesības izbeigt līgumu iesniedzot par to rakstisku iesniegumu.  

 

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

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

iesniedzēja izteikto gribu, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas (16.06.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 
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(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Izbeigt ar 01.07.2009. zemes nomas līgumu ar Ivanu Jarohnoviču. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

21. § 
PAR PASTĀVĪGO ZEMES LIETOŠANAS TIESĪBU Ē.BERNŠTEINAM IZBEIGŠANU  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Tārgales pagasta pārvalde un Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Ērika Bernšteina 

03.06.2010., adrese:***,  iesniegumu (reģ.Nr.1.10.-463) ar lūgumu izbeigt viņa pastāvīgā 

lietošanā piešķirtā zemes gabala lietošanas tiesības. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 

Tārgales pagasta pārvaldes 04.06.2010. atzinums; Tārgales pagasta TDP zemes komisijas 

31.08.1992. lēmuma par zemes 0.06 ha piešķiršanu lietošanā Ērikam Bernšteinam kopija. 

Ventspils novada dome, izskatot iesniegumu un pievienotos dokumentus konstatē: 

zeme „Augšakmeņdziras 178”, kadastra numurs***, platība 0.06 ha, Ērikam Bernšteinam, 

personas kods***, piešķirta pastāvīgā lietošanā ar Tārgales pagasta zemes komisijas 

1992.gada 31.augusta lēmumu. Zemes vienība atrodas Tārgales pagasta Akmeņdzirās, tā ir 

neapbūvēta, zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Ēriks Bernšteins 

03.06.2010. iesniegumā izteicis lūgumu izbeigt zemes vienības „Augšakmeņdziras 178” 

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

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta nosacījumi nosaka 

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

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

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

pilnīgi vai daļēji ar vietējās pašvaldības lēmumu.  

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

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

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

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

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 18.03.2010. 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 

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. Izbeigt ar 30.06.2010. Ērika Bernšteina, personas kods***, zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības uz zemes vienību „Augšakmeņdziras 178”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

22.§ 

PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „VILCĒNI“, UGĀLES PAGASTĀ    
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(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 11.06.2010. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, 

amata vieta Talsos, Kareivju ielā 8, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-496), ar piedāvājumu 

izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Lienītei Leitānei, personas 

kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Vilcēni”, kadastra numurs***, kopplatība 28.0 ha, 

Ugāles pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 08.06.2010. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība, zemes vienības robežu plāns. 

Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Vilcēni”, kopplatība 28.0 

ha, Ugāles pagastā.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

23.§ 

PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „VECMAURIŅI“, UGĀLES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 11.06.2010. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, 

amata vieta Talsos, Kareivju ielā 8, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-495), ar piedāvājumu 

izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Kārlim Dzirniekam, 

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

kopplatība 26.7 ha, Ugāles pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 08.06.2010. 

pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes vienības robežu plāns. 

Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 
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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 ”Vecmauriņi”, kopplatība 

26.7 ha, Ugāles pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

24. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „APODZIŅI“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 11.06.2010. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, 

amata vieta Talsos, Kareivju ielā 8, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-499), ar piedāvājumu 

izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Dacei Jēkabsonei, 

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

kopplatība 7.4 ha, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 08.06.2010. 

pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes vienības robežu plāns. 

Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Apodziņi”, kopplatība 7.4 

ha, Tārgales pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

25. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „MEDULĀJI“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 11.06.2010. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, 

amata vieta Talsos, Kareivju ielā 8, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-498), ar piedāvājumu 

izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Verneram Meženiekam, 
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personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Medulāji”, kadastra numurs ***, 

kopplatība 5.6 ha, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 08.06.2010. 

pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes vienības robežu plāns. 

Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Medulāji”, kopplatība 5.6 

ha, Tārgales pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

26.§                                    
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „AIJAS“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 11.06.2010. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, 

amata vieta Talsos, Kareivju ielā 8, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-497), ar piedāvājumu 

izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Dzintaram Jēkabsonam, 

personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Aijas”, kadastra numurs***, kopplatība 

7.6 ha, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 08.06.2010. pirkuma 

līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes vienības robežu plāns. 

Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Aijas”, kopplatība 7.6 ha, 

Tārgales pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

27. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „SILVIDI“, POPES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 21.05.2010. ir saņēmusi SIA ”Laskana-Logistic”, reģistrācijas 

Nr.42103022771, reģistrēta: Brīvostas ielā 40, Liepājā, LV-3401, valdes locekļa Aināra 

Siltāna iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-438), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Aivaram Kleinam, personas kods ***, 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Silvidi”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 8.3 ha, Popes 

pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 10.05.2010. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība, zemes vienības robežu plāns (2 lapas). 

Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Silvidi”, zemes kopplatība 

8.3 ha, Popes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

28. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „IELOKI“, PUZES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 15.06.2010. ir saņēmusi Ingas Cīrules, personas kods ***, 

dzīvojošas ***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-504), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Janitai Vējkrīgerei, personas kods ***, 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Ieloki”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 0.71 ha, 

Puzes pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 15.06.2010. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība. 

Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Ieloki”, zemes kopplatība 

0.71 ha, Puzes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

29.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „STĀVKRASTI“, UŽAVAS PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 11.06.2010. ir saņēmusi Dzintara Kokiņa, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-494), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: 

”Stāvkrasti”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 0.52 ha, Užavas pagastā. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 07.06.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes 

robežu plāns. 

Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Stāvkrasti”, zemes 

kopplatība 0.52 ha, Užavas pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

30.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „MIERKALNI“, POPES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 Ventspils novada pašvaldība 11.06.2010. ir saņēmusi Arņa Jānes, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-464), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Edvīnam Simsonam, personas kods ***, 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Mierkalni”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 0.2 ha, 

Popes pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 23.05.2010. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība, zemes vienības robežu plāns (2 lapas). 
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Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Mierkalni”, zemes 

kopplatība 0.2 ha, Popes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

31.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „MĒMELES“, VĀRVES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Vārves pagasta pārvalde 26.05.2010. un Ventspils novada pašvaldība 09.06.2010. ir saņēmusi 

Aivara Jančuka, personas kods***, dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-490), ar 

piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Mēmeles”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 4.72 ha, 

Vārves pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 26.05.2010. pirkuma līgums, 

Vārves pagasta pārvaldes 09.06.2010. izziņa par pirkuma līguma saņemšanu. 

 Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Mēmeles”, zemes 

kopplatība 4.72 ha, Vārves pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

                                                         32.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MĒTRAS“ ZEMES VIENĪBU „DIŽPĻAVAS“, JŪRKALNES 

PAGASTĀ 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

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

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 28.05.2010. ir saņēmusi Skaidrītes Māliņas, personas kods***, 

dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-455), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņai piederošā nekustamā  īpašumā ”Mētras” 

ietilpstošo zemes vienību ”Dižpļavas”, kadastra numurs***, zemes vienības kopplatība 11.73 

ha, Jūrkalnes pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 28.05.2010. pirkuma 

līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns (divas lapas). 

 Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Mētras”, Jūrkalnes pagastā, 

zemes vienību ”Dižpļavas”,  kopplatība 11.73 ha. 

      2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

33. § 
PAR ATTEIKŠANOS NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MEŽNIEKI“ ZEMES GABALU „GANDRI“,  

POPES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 24.05.2010. ir saņēmusi Andra Krumovica, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-440), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošā nekustamā  īpašuma 

”Mežnieki”, kadastra numurs***, atdalīto zemes gabalu ”Gandri”, platība 0.1 ha, Popes 

pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 20.05.2010. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns (četras lapas). 

Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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: 
 

 



 

 

28 

1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz no nekustamā īpašuma ”Mežnieki”, atdalīto 

zemes gabalu ”Gandri”, platība 0.1 ha, Popes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

34. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „PILSKALNI“, USMAS PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 08.06.2010. ir saņēmusi Andreja Juškāna, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-488), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: 

”Pilskalni”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 26.8 ha, Usmas pagastā. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 08.06.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība (trīs 

lapas), zemes robežu plāns (divas lapas). 

Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Pilskalni”, zemes 

kopplatība 26.8 ha, Usmas pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

35.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „OZOLBIRZES“, ANCES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 28.05.2010. ir saņēmusi Raita Raikstiņa, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-454), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: 

”Ozolbirzes”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 11.6 ha, Ances pagastā. Iesniegumam 

pievienotas dokumentu kopijas: 28.05.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes 

robežu plāns (divas lapas). 
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Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 ”Ozolbirzes”, zemes 

kopplatība 11.6 ha, Ances pagastā. 

      2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

36.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KAIJA 210“, TĀRGALES PAGASTĀ    

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 01.06.2010. ir saņēmusi Gaļinas Jefimovas, personas kods***, 

dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-456), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Jeļenai Černišovai, personas kods ***, 

piederošo nekustamo īpašumu: ”Kaija 210”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 0.0621 

ha, Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 31.05.2010. pirkuma 

līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns. 

 Ventspils novada dome, 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 16.jūnija sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 210”, zemes 

kopplatība 0.0621 ha, Tārgales pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

Sēdes vadītājs plkst.11.10 pasludina pārtraukumu uz 15 minūtēm. 

 

Sēde atsākas plkst. 11.25. 

 

 

37. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA PUBLSIKĀ PĀRSKATA 

APSTIPRINĀŠANU 
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(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu un 2009.gada publisko pārskatu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai informētu sabiedrību par  Ventspils novada pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, 

kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, pamatojoties uz 

likuma ”Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,  likuma „Par budžetu 

un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija  noteikumiem 

Nr.413 ”Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu (pielikumā uz 

221 lapas). 

 

2. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par 

Ventspils novada pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis”. 

 

3. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt Ventspils novada pašvaldības 2009.gada publisko 

pārskatu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.   

 

4. Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) ievietot Ventspils novada 

pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu novada pašvaldības mājas lapā. 

 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

38. § 
PAR NOMETNES DARBĪBAS SASKAŅOŠANU  

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

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei G.Treigūtei. 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2010.gada 21.jūnijā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Reliģiskās organizācijas 

Pestīšanas armijas Sarkangaļu muižas Bērnu un sociālās aprūpes centra – internāta iesniegums 

(reģistrācijas Nr.1880) ar lūgumu dot atļauju, saskaņojumu vasaras atpūtas nometnes „Vasaras 

nometne” darbībai laika posmā no 12.07.2010.-20.07.2010. SIA Kempings „Liepene”, 

Tārgales pagastā, Ventspils novadā.  

Iesniegumam pievienoti: 

1. Bērnu un jauniešu nometņu vadītājas apliecības Nr.CR000019 –kopija. 

2. Sociālo pakalpojumu sniedzēja 23.03.2007. reģistrācijas apliecības Nr.245 – kopija. 
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3. Reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecības Nr.RO0015- kopija. 

4. Īres līgums Bērnu atpūtas nometnei „Vasaras nometne” – kopija. 

5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļa 

11.06.2010.atzinums Nr.22/12.5-2.14/3 - kopija. 

6. LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas 16.06.2010. atzinums Nr.26 „Par objekta 

gatavību darbības uzsākšanai (turpināšanai)” - kopija. 

7. LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas objekta higiēniskais novērtējums – 

pielikums 16.06.2010. atzinumam Nr.26- kopija. 

8. Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecības AA036047 – kopija. 

    

Pamatojoties uz augstāk minēto un likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 

„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16.punktu - par nometnes organizēšanu 

un darbības sākuma datumu organizētājs informē pašvaldību, kuras administratīvajā 

teritorijā tā notiks, 17.punktu un 18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Atļaut Reliģiskās organizācijas Pestīšanas armijas Sarkangaļu muižas Bērnu un sociālās 

aprūpes centra – internāta vasaras atpūtas nometnes „Vasaras nometne” darbību laika 

posmā no 12.07.2010.-20.07.2010. SIA Kempings „Liepene”, Tārgales pagastā, Ventspils 

novadā.  

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Reliģiskās organizācijas 

Pestīšanas armijas Sarkangaļu muižas Bērnu un sociālās aprūpes centra – internātam, 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. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Pestīšanas armijas Sarkangaļu muižas Bērnu un sociālās 

aprūpes centra – internātam, „Sarkangaļi”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128. 

 

39. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2010.gada 19.jūnijā Ventspils novada pašvaldībā (reģ.Nr.1873) tika saņemts Valsts SIA 

„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk tekstā-centrs)  iesniegums „Par 

pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteņiem”, kas informē, ka kopš 1968.gada nekustamajā 

īpašumā „Vārvenieki” (kadastra numurs 9884 007 0125), Vārvē, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā, atrodas pazemes ūdeņu Valsts novērojumu stacija „Ventspils”, kurā ietilpst četri 

urbumi Nr.210a/1 (19055); 211 (19056); 210a (2770); 211 (2771). Ar Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbalstu centrs vēlas īstenot projektu „Pazemes ūdens hidroģeoloģisko 
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novērojumu programmas pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar ūdens līmeņa mērītājiem 

Lielupes un Ventas upju teces baseinos”. Tāpēc centrs lūdz noslēgt vienošanos ar Valsts 

pazemes ūdeņu monitoringa stacijas „Ventspils” zemes lietošanu bez maksas, kas ietver 

aizsargjoslu ap četriem urbumiem, trīs urbumu atjaunošanai, aprīkošanai ar automātiskām 

mēriekārtām, un viena jauna urbuma ierīkošanai. Aizsargjoslas ap valsts pazemes ūdeņu 

monitoringa urbumiem noteiktas 10 metri ap katru urbumu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 

15.pantam. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta 2.daļas 2².punktu - pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības 

lietošanā valsts iestādei lietošanā, 5.panta 3.daļu, kas nosaka, ka, ja valsts vai pašvaldības 

mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Atļaut Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” bez atlīdzības 

izmantot daļu zemes, kuru aizņem urbumi un aizsargjoslas, nekustamajā īpašumā 

„Vārvenieki” (kadastra numurs 9884 007 0125, platība 12,61ha, kadastrālā vērtība uz 

01.01.2010. Ls 8698,00), Vārvē, Vārves pagastā, Ventspils novadā, trīs urbumu 

atjaunošanai, aprīkošanai ar automātiskām mēriekārtām, un viena jauna urbuma 

ierīkošanai.  

2. Noteikt, ka vienošanās tiek slēgta uz 12 gadiem saskaņā ar likumu „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.
1
 panta pirmo daļu. 

3. Ventspils novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot 

vienošanās par zemes izmantošanu nekustamajā īpašumā „Vārvenieki” (kadastra numurs 

9884 007 0125), Vārvē, Vārves pagastā, Ventspils novadā ar Valsts SIA „Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Valsts SIA „Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, 

viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs”, Maskavas iela 165,Rīga, LV-1019. 

 
 

40. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei G.Treigūtei. 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldē 14.06.2010. tika saņemts (reģ.Nr.1.9/34) Kurzemes 

apgabaltiesas Iecirkņa Nr.5 Zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes pieprasījums par 

nekustamā īpašuma nodokļu parādu, Jānim Herbstam, personas kods***, par nekustamo 

īpašumu „Ziediņi”, Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads (kadastra numurs ***).  

No lietā esošiem materiāliem (konta Nr.27638 pārskats no administrēšanas sistēmas NINO 

uz 28.06.2010.) Ventspils novada dome konstatē, ka Jānim Herbstam, personas kods***, 

deklarētā adrese:***, par nekustamā īpašuma „Ziediņi” zemi, Zlēkas, Zlēku pagasts, 

Ventspils novads (kadastra numurs***), par laika periodu no 25.05.2007. līdz 28.06.2010. ir 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no pamatparāda Ls 42,90, 2010.gada pirmā  un 

otrā ceturkšņa tekošā maksājuma Ls 9,67, nokavējuma naudas Ls 10,10, kas kopsummā 

sastāda Ls 62,67 (sešdesmit divi lati 67 santīmi).  

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 - nekustamā īpašuma 

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

termiņā, 2.daļu - noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu 

saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par 

nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta 

piespiedu izpildes kārtībai, 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, 37.
1
panta 

2.daļu, un Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas izpratnē - lēmums par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai 

nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus, 358.panta 2.daļu, 359.panta 1.daļas 

3.punktu, 360.panta 1.daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta 1. un 2.daļu, un pamatojoties uz 

Kurzemes apgabaltiesas Zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes 2010.gada 6.jūnija 

pieprasījumu Nr.10970 izpildu lietā Nr.566-C3.2/2010, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 Jāņa Herbsta, nekustamā īpašuma nodokļa parādu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

41. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „USMAS PAMATSKOLA” IZNOMĀŠANU 

 (ziņo: G.Ansone, debatēs: G.Mačtams) 

 

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

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

31.03.2010.Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts sieviešu biedrības “Ugāles ābeles” 

iesniegums ar lūgumu atbalstīt sieviešu biedrības “Ugāles ābeles” ieceri, izveidot sociālās 

aprūpes un krīzes centru Usmas pamatskolas telpās. Iesniegums tika izskatīts Ventspils 

novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē š.g.22.aprīlī, Nekustamā 

īpašuma komitejas sēdē š.g.20.maijā un pieņemts lēmums, atbalstīt sieviešu biedrības “Ugāles 

ābeles” ieceri. Līdz ar ko, 17.06.2010. biedrībai tika nosūtīta vēstule Nr.1.12./553 un 
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informēta, ka noslēdzot nomas līgumu par Usmas pamatskolas telpu izmantošanu, ikmēneša 

maksājumi apkures sezonas laikā par komunālajiem maksājumiem un apsardzi sastāda 

Ls1288,00. 22.06.2010. Ventspils novada pašvaldībā tika saņemta biedrības vēstule, kurā 

apstiprina, ka piekrīt slēgt telpu nomas līgumu. 

No lietā esošiem materiāliem tiek konstatēts, ka nekustamais īpašums „Usmas 

pamatskola”, Usmas pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 98740060184, sastāv no 

zemes platības 0,99 ha, telpu platība – 1031,4 m², nav reģistrēts zemesgrāmatā.  

 Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta a) apakšpunktu un b) apakšpunktu, un ņemot vērā 22.04.2010. Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, 20.05.2010. Nekustamā īpašuma komitejas 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 

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. Atļaut nomāt Ugāles pagasta sieviešu biedrībai „Ugāles Ābeles”, reģistrācijas 

Nr.40008095103, juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-46,Ugāles pagasts, Ventspils novads, 

LV-3615, nedzīvojamas telpas nekustamajā īpašumā „Usmas pamatskola”, Usmas 

pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 98740060184, platība – 1031,4 m² uz 10 

(desmit) gadiem, sociālās aprūpes un krīzes centra izveidei un darbībai. 

2. Noteikt, ka par telpu siltumapgādi, patērēto elektroenerģiju, ūdensapgādi, kanalizāciju un 

atkritumu izvešanu Nomnieks maksā saskaņā pēc piestādītiem rēķiniem.  

3. Uzdot Usmas pagasta pārvaldei reģistrēt nekustamo īpašumu „Usmas pamatskola”, 

Usmas pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 9874 006 0184 zemesgrāmatā līdz 

2010.gada 1.oktobrim. 

4. Noteikt nomas maksu par telpu nomu Ls 0,10 + PVN (m²/mēnesī). 

5. Uzdot Juridiskai nodaļai (G.Treigūtei) sagatavot telpu nomas līgumu. 

6. Uzdot Ugāles pagasta sieviešu biedrībai „Ugāles Ābeles” līdz nomas līguma noslēgšanai 

iesniegt Ventspils novada domē darbības ekonomisko pamatojumu. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

M.Libkovskim. 

8. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Ugāles pagasta sieviešu 

biedrībai „Ugāles Ābeles”, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

Lēmumu adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, viena 

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

9. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles pagasta sieviešu biedrībai „Ugāles Ābeles”, 

reģistrācijas Nr.40008095103, juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-46,Ugāles pagasts, 

Ventspils novads, LV-3615 un Usmas pagasta pārvaldei. 

 

42. § 
PAR SIA „TCK” IEROSINĀTĀ DETĀLPLĀNOJUMA ĪPAŠUMIEM TĀRGALES PAGASTĀ, 

VENTSPILS NOVADĀ, 1.REDAKCIJU 

(ziņo: M.Dadzim) 

 

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

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2010.gada 21.jūnijā novada domē saņemts SIA ”Metrum”, reģ.Nr.40003388748, iesniegums 

par īpašumu: „Vanagi”, kadastra Nr.98660170016; „Birztalas”, kadastra Nr.98660170026; 

„Vējbirzes”, kadastra Nr.98660170028; „Betontilts”, kadastra Nr.98660170024; 

98660170025; „Osīši”, kadastra Nr.98660190029; 98660210022; 98660210023; „Mazkalēji”, 

kadastra Nr.98660210006; „Lāčplēši”, kadastra Nr.98660210010; „Lejupes”, kadastra 

Nr.98660210018; „Drenas”, kadastra Nr.98660210019; „Vīnlejas”, kadastra Nr.98660210020; 

„Kamārce”, kadastra Nr.98660210021; „Pureņi”, kadastra Nr.98660210027; „Zintas”, 

kadastra Nr.98660220024; „Almači”, kadastra Nr.98660220037; „Vanadziņi”, kadastra 

Nr.98660220051; „Mazzaķi”, kadastra Nr.98660220052; „Alkas”, kadastra Nr.98660270027; 

„Silarāji”, kadastra Nr.98660270043, „Pērses”, kadastra Nr.98660270047, Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā, detālplānojuma 1. redakcijas iesniegšanu izskatīšanai un apstiprināšanai. 

Izskatot iesniegto detālplānojuma 1. redakciju, Ventspils novada dome, konstatē, ka:  

- detālplānojuma 1.redakcija papildināta ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem – 

saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmes protokola izrakstu, sanāksmes dalībnieku sarakstu, publikācijām presē, 

institūciju atzinumiem, un pārskatu par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un 

saņemtajiem institūciju atzinumiem;  

- detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā ir saņemti 74 iesniegumi, 

kuros 74 fiziskas personas ir  izteikušas atbalstu vēja parka izveidei un 15 iesniegumi, 

kuros 56 fiziskas un juridiskas personas ir izteikušas negatīvu attieksmi pret plānotā 

vēja ģeneratoru parka izveidi; 

- Par izstrādāto detālplānojumu saņemts Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās 

vides pārvaldes atzinums, kurā tiek rekomendēts: 

1) izvērtēt iespēju veidot vēja ģeneratoru parku, atvirzot vēja ģeneratorus no Tārgales 

lauku masīva, Tārgales ciemā iekļautajām jaunajām teritorijām, kurās atļauta 

individuāla, atpūtas un jaukta apbūves, no viensētas „Upkrastiņi”; 

2) veikt atkārtotu trokšņu līmeņa novērtēšanu, kurā ietverts arī vēja ģeneratoru parks 

„Kamārcīte”, plānošanas dokumentu izstrādāt, ņemot vērā Ventspils novada 

saistošos noteikumus Nr.13 „Detālālais plānojums īpašumiem „Platenes 

pļavas/Kamārcīte” tiktāl, cik tie attiecināmi uz nekustamo īpašumu „Kamārcīte”; 

3) noteikt teritorijas applūdinājuma varbūtību. 
 

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76. un 77.punktu, Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols 

Nr.6.; 7.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 

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. Pilnveidot zemes gabalu: „Vanagi”, kadastra Nr.98660170016; „Birztalas”, kadastra 

Nr.98660170026; „Vējbirzes”, kadastra Nr.98660170028; „Betontilts”, kadastra 

Nr.98660170024; 98660170025; „Osīši”, kadastra Nr.98660190029; 98660210022; 

98660210023; „Mazkalēji”, kadastra Nr.98660210006; „Lāčplēši”, kadastra 

Nr.98660210010; „Lejupes”, kadastra Nr.98660210018; „Drenas”, kadastra 

Nr.98660210019; „Vīnlejas”, kadastra Nr.98660210020; „Kamārce”, kadastra 

Nr.98660210021; „Pureņi”, kadastra Nr.98660210027; „Zintas”, kadastra 
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Nr.98660220024; „Almači”, kadastra Nr.98660220037; „Vanadziņi”, kadastra 

Nr.98660220051; „Mazzaķi”, kadastra Nr.98660220052; „Alkas”, kadastra 

Nr.98660270027; „Silarāji”, kadastra Nr.98660270043, „Pērses”, kadastra 

Nr.98660270047, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, detālplānojumu atbilstoši 

institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, sagatavot 

detālplānojuma galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt izvērtēšanai Ventspils novada 

domei. 

 

2. Veicot detālplānojuma pilnveidošanu, ņemt vērā izstrādes vadītāja M.Laksberga 

atzinumā norādīto: 

2.1. VAS Latvijas valsts ceļi Kurzemes reģiona Ventspils nodaļas 27.01.2010. 

sniegtajos nosacījumos Nr.4.4.3-16 otrajā punktā norāda – vēja elektrostacijas 

plānot tādā attālumā no autoceļa, kas nav tuvāk valsts (vēlams arī pašvaldības 

koplietošanas) autoceļu klātnes šķautnei par attālumu elektrostacijas kopējais 

(balsts, rotors) augstums plus 5m. Attiecībā uz pašvaldības koplietošanas ceļiem 

iepriekšminētie pamatprincipi nav ievēroti; 

2.2. Iesniegt trūkstošos īpašumtiesību apliecinošus dokumentus nekustamajiem 

īpašumiem „Birztalas”; „Drenas”; „Pērses” un „Betontilts”; 

2.3. Norādīt saražotās elektroenerģijas piegādes risinājumus VAS „Latvenergo”; 

2.4. Izvērtēt vēja ģeneratoru parka ietekmi uz Ventspils novada pašvaldības 

tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Atbalsti”, kadastra numurs 9866 

0200 045, Tārgales pagastā. 

 

3. Veicot detālplānojuma pilnveidošanu, papildus šī lēmuma 1.un2.punktos noteiktajiem 

norādījumiem ņemt vērā sekojošus norādījumus: 

3.1. Noteikt aizsargjoslas atbilstoši iekārtas maksimālajam augstumam – 153 

metriem (aizsargjosla – 230 metri), veicot rakstiskus saskaņojumus ar to 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumiem tiek uzlikti apgrūtinājumi (ja 

šādi gadījumi ir konstatējami), 

3.2. Lai noskaidrotu detālplānojuma atbilstību likuma „Par aviāciju”41.panta 

septītās daļas nosacījumus, pievienot valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” 

atzinumu, 

3.3. Lai nodrošinātu ar detālplānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu 

īpašnieku aizsardzību pret iespējamu vides kvalitātes pazeminājumu, papildināt 

detālplānojumu ar nodaļu, kurā paredzēts nosacījums, ka detālplānojuma 

realizētājs par saviem līdzekļiem iekārtu darbības laikā veic ikgadēju akustiskā 

trokšņa un magnētiskā lauka monitoringu, veicot iekārtu darbības pārtraukšanu 

gadījumos, kad tiek konstatēti normatīvajos aktos noteikto robežlielumu 

pārsniegumi.  

 

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam (M.Laksbergs), saskaņā ar Ministru kabineta 

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

noteikumi” 77.punktu, nodrošināt iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas 

atzinumus par izstrādāto detālplānojumu, iespēju iepazīties ar plānojuma galīgo 

redakciju, kā arī organizē vienu sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. 

 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (I.Stradiņa) 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. 
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43. § 
PAR PAPILDUS LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU ANCES PAGASTA PĀRVALDEI LĪGUMA 

SAISTĪBU AR SIA„CO SISTĒMAS” IZPILDEI  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei G.Treigūtei. 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada domes Finanšu komitejas 14.06.2010. sēdes lēmuma (sēdes protokols 

Nr.8.,3.§.) izpildes nolūkā, Ventspils novada domes Juridiskā nodaļā izvērtēti Ances pagasta 

pārvaldes iesniegtie dokumenti saistībā ar SIA „CO Sistēmas” 02.06.2010. iesniegumu 

(reģ.Nr.1687) par Ances pagasta pārvaldes daļēji neapmaksāto rēķinu Nr.08-0211 

(23.12.2008.) par kopējo summu 2035,00 LVL, par šī uzņēmuma veiktajiem projektēšanas 

darbiem. Izvērtēšanas gaitā konstatēts, ka 07.12.2007. Ances pagasta padome ir noslēgusi 

līgumu Nr.15/P ar SIA„CO Sistēmas” (vienotais reģistrācijas Nr.40003397115; juridiskā 

adrese Cēsu iela 11/3, Rīga, LV-1012) par tehniskā projekta „Ances pagasta siltumapgādes 

sistēmas modernizācija un energoefektivitātes paaugstināšana” izstrādi Ances ciematā, 

nosakot  līguma kopējo summu 1794,60 LVL (ieskaitot PVN). SIA„CO Sistēmas”, kā 

attiecīgā projekta izstrādātājam, bija pienākums pabeigt ar šo līgumu uzņemto darbu līdz 

30.03.2008., tas ir, līdz līguma darbības termiņa beigām. 02.09.2008. Ances pagasta padome 

ar SIA„CO Sistēmas” ir noslēgusi papildus vienošanos pie 07.12.2007. līguma Nr.15/P, 

saskaņā ar kuru Ances pagasta padome, būdama minētā tehniskā projekta „Pasūtītājs”, ir 

vienojusies par izmaiņām projektēšanas uzdevumā un projektēšanas darba apjoma 

palielināšanos, nosakot papildus projektēšanas izmaksas 8590,40 LVL (ieskaitot PVN) 

apmērā. Šīs papildus vienošanās izpildes pasākumu ietvaros 18.12.2008. Ventspils rajona 

būvvalde ir izsniegusi būvprojekta „Ances pamatskolas siltumefektivitātes uzlabošana” 

akceptu Nr.205-3. Atbilstoši 07.12.2007. līgumā Nr.15/P noteiktajai darba nodošanas kārtībai, 

30.12.2008. Ances pagasta padomes priekšsēdētāja Aira Kajaka, SIA„CO Sistēmas” valdes 

loceklis Normunds Bajaruns un apakšuzņēmēja pārstāvis – A/S „Komforts” (vienotais 

reģistrācijas Nr.40003012105; juridiskā adrese Lielā iela 59, Tukums, LV-3101) tehniskais 

direktors Pēteris Meija ir parakstījuši aktu par projektēšanas dokumentācijas nodošanu-

pieņemšanu. Vienlaicīgi noskaidrots, ka faktiski pasūtītā darba nodošana notikusi tikai 

20.02.2009., taču nekāds motivēts atteikums pieņemt darbu vai rakstveida pretenzijas par tā 

kvalitāti, apjomu vai izpildīšanas termiņu Ances pagasta padome nav SIA„CO Sistēmas” 

iesniegusi, sakarā ar ko darbs uzskatāms par pieņemtu 5 dienu laikā  kopš nodošanas-

pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, kad arī bija veicams galīgais norēķins. Līdz ar to Ances 

pagasta padomes vadība nav nodrošinājusi pienācīgu līgumsaistību veikšanas kontroli, kā 

rezultātā pašvaldībai ir liegtas iespējas īstenot 07.12.2007. līguma Nr.15/P punktā 7.1. 

paredzētās tiesības par līgumsoda piedziņu no SIA„CO Sistēmas” par darba izpildes termiņa 

nokavējumu. Savukārt SIA„CO Sistēmas” vēstulē izteiktā prasība pilnībā apmaksāt 

23.12.2008. sagatavoto rēķinu Nr.08-0211 atzīstama par pamatotu un izpildāmu, jo to nosaka 

07.12.2007. līgums Nr.15/P un  02.09.2008. papildus vienošanos pie 07.12.2007. līguma 

Nr.15/P nosacījumi. Ventspils novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un 

grāmatvedības nodaļa (Z.Šnepste), salīdzinot ziņas par veikto norēķinu ar SIA„CO Sistēmas”, 

ir apstiprinājusi, ka norādītais rēķins ir apmaksāts daļēji, un parāda summa pašreiz sastāda 

2035,00 LVL.  
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Tiesiska darījuma neievērošanas sekas ir noteiktas Civillikuma 1587.pantā, kas paredz, ka 

tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais 

smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no tā, 

un Civillikuma 1775., 1779.pantos –  pienākumu katram atlīdzināt zaudējumu, kas nav 

nejaušs, un ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis. 

Vadoties no izklāstītajiem apsvērumiem spēkā esošās likumdošanas, secināms, ka nolūkā 

novērst un nepieļaut šīs naudas summas piedziņu no Ventspils novada pašvaldības, kas - 

saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu - 

ir Ventspils novadā iekļautās Ances pagasta padomes institūciju, finanšu, mantas, tiesību un 

saistību pārņēmēja, civiltiesiskā kārtībā, tai skaitā tiesas ceļā, kā arī ņemot vērā pašvaldības 

mantas racionāla un lietderīga izlietojuma principus, ir mērķtiecīgi no Ventspils novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt Ances pagasta pārvaldei līdzekļus SIA„CO Sistēmas” 

iesniegtā rēķina pilnīgai apmaksai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un otro daļu, 

Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Ventspils novada pašvaldības Nolikuma (apstiprināts ar 

30.07.2009. Ventspils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.1.) 4.5.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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 2035,00 LVL (divi tūkstoši trīsdesmit pieci lati) no 

Ventspils novada domes budžeta līdzekļiem SIA „CO Sistēmas” 23.12.2008. rēķina 

Nr.08-0211 pilnīgai apmaksai saskaņā ar Ances pagasta padomes un SIA „CO 

Sistēmas” 07.12.2007. noslēgto līgumu Nr.15/P un  02.09.2008. papildus vienošanos 

pie 07.12.2007. līguma Nr.15/P. 

2. Uzdot Ventspils novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības 

nodaļai (Z.Šnepste) veikt 2035,00 LVL pārskaitījumu Ances pagasta pārvaldes 

norēķinu kontā.  

3. Ventspils novada pašvaldības iestādei - Ances pagasta pārvaldei (A.Kajaka) nodrošināt 

piešķirto līdzekļu izlietojumu lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim.  

4. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ances pagasta pārvaldei un 

SIA„CO Sistēmas” Cēsu ielā 11/3, Rīgā, LV-1012. 

 

44. § 
PAR STARPRESORU VIENOŠANOS  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei G.Treigūtei. 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz 30.07.2009. Ventspils novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Ventspils 

novada pašvaldības nolikums“ 4.11.punktu – par sadarbības līgumiem lemj dome, 4.12. 

punktu – ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem dome, tad lēmumā norāda līguma 

noslēgšanas datumu un amatpersonu, kura domes vārdā slēgs līgumu un saskaņā ar Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 54.panta ceturto daļu  - iestādes var sadarboties gan atsevišķā 
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gadījumā, gan pastāvīgi. Sadarbojoties pastāvīgi, iestādes var slēgt starpresoru vienošanos 

un 58.panta pirmo daļu - lai nodrošinātu pastāvīgu sadarbību, iestādes, kas atrodas dažādu 

Ministru kabineta locekļu padotībā (pieder pie dažādiem resoriem), rakstveidā var slēgt 

starpresoru vienošanos, un 2010.gada 27.maijā noslēgto Starpresoru vienošanās, kas noslēgta 

starp VSAA un Ventspils novada domi par VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas 

sistēmā reģistrētās informācijas par Ventspils novadā dzīvojošajiem sociālo pakalpojumu 

saņēmējiem, nodošanai Ventspils novada domei ar sociālo pakalpojumu un palīdzību saistīto 

funkciju izpildes nodrošināšanai, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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. Piekrist 2010.gada 27.maijā noslēgtajai Starpresoru vienošanās, kas noslēgta starp VSAA 

un Ventspils novada domi. 

2. Akceptēt, ka Ventspils novada domes vārdā 2010.gada 27.maija Starpresoru vienošanās 

slēdz Ventspils novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks. 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

4. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu LR Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūrai, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011 un Ventspils novada Sociālajam dienestam. 

 

45. § 
PAR BĒRNU NAMA „STIKLI” IESNIEGUMU 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristei G.Treigūtei. 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 09.06.2010. (reģ.Nr.1770) tika saņemts Ventspils novada Bērnu 

nama „Stikli” iesniegums, ar kuru ir lūgums izvērtēt veikt 10% piemaksu pie pamatalgas 

bērnu nama darbiniekiem. Iesniegumā tika norādīts, ka bērnu nama „Stikli” 2010.gada 

budžeta tāmē paredzēti Ls 2850,00 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit lati 00 santīmi), kods 

2234, darbinieku veselības apdrošināšanai, bet kas netiks veikti. Tādejādi pēc pamatbudžeta 

tāmes grozījumiem, šos līdzekļus izmantot 10% piemaksu segšanai ar 2010.gada 1.jūliju. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 15.panta pirmo daļu – amatpersona (darbinieks) saņem speciālas 

piemaksas par darbu (dienestu), kas saistīts ar īpašu risku, par nosacījumiem, kas saistīti ar 

amata (dienesta, darba) specifiku. Speciālās piemaksas, to apmērus un noteikšanas kārtību 

reglamentē ministru kabinets., 28.07.2009.MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 24.punktu - piemaksu par darbu īpašos apstākļos pedagogiem nosaka saskaņā ar 

šo noteikumu 4.pielikumu, kas ir 10 % apmērā un 30.punktu - pedagogu darba samaksas 

fonda apmēru izglītības iestādei nosaka pašvaldība, un ņemot vērā 14.06.2010. Finanšu 

komitejas lēmumu (protokols Nr.8, 2.§.), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 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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3. Veikt Ventspils novada Bērnu nama „Stikli” grozījumus pamatbudžeta tāme, līdz ar ko 

pamatbudžeta līdzekļus ar kodu „2234” izmantot 10% apmērā piemaksām bērnu nama 

„Stikli” pedagogiem.  

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada Bērnu namam „Stikli”. 

 

46. § 
PAR SILTUMENERĢIJAS, ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU TARIFU APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  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 14.punkta c) apakšpunktu 

un d) apakšpunktu, ņemot vērā Ances pagasta pārvaldes, Tārgales pagasta pārvaldes, Jūrkalnes 

pagasta pārvaldes Usmas pagasta pārvaldes, Zlēku pagasta pārvaldes, Piltenes pilsētas 

pārvaldes, Puzes pagasta pārvaldes, Popes pagasta pārvaldes saskaņojumus, atklāti balsojot: 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, 

D.Veidemanis), PRET – 1 balss (E.Kuģeniece), ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt ar 2010.gada 1.oktobri Ances pagastā juridiskām un fiziskām personām: 

1.1. Siltumenerģijas tarifu – Ls 0,729 /1m²/mēnesī. 

(patreizējais tarifs  par 1 m
²
 Ls 0.2, tai skaitā 10% PVN). 

1.2. Ūdens patēriņa tarifu: 

1.2.1. Bez skaitītāja uz vienu personu - Ls 1,256. 

(patreizējais tarifs  uz vienu personu Ls 0.8, tai skaitā 21% PVN). 

1.2.2. Ar skaitītāju - Ls 0,128 par 1m³. 

1.3. Notekūdeņu patēriņa tarifu – Ls 0,934 uz vienu personu mēnesī. 

(patreizējais tarifs uz vienu personu Ls 0.9, tai skaitā 21% PVN). 

1.4. Notekūdeņu patēriņa tarifs ar skaitītāju Ls 0,096  par 1m³. 

2. Apstiprināt ar 2010.gada 1.oktobri Tārgales pagastā juridiskām un fiziskām personām: 

2.1. Siltumenerģijas tarifu – Ls 0,449/1m²/mēnesī. 

(patreizējais tarifs  par 1 m
²
 Ls 0.24, tai skaitā 10% PVN). 

2.2. Ūdens patēriņa tarifu: 

2.2.1. Bez skaitītāja uz vienu personu - Ls 1,445 . 

2.2.2. Ar skaitītāju - Ls 0,228 par 1m³.  

(patreizējais tarifs  par 1m³ Ls 0.123, tai skaitā 21% PVN). 

2.3. Notekūdeņu patēriņa tarifu: 

2.3.1. Bez skaitītāja uz vienu personu mēnesī Ls 1,515. 

2.3.2. Ar skaitītāju - Ls 0,323 par 1m³.  

(patreizējais tarifs  par 1m³ Ls 0.263, tai skaitā 21% PVN). 
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3. Apstiprināt ar 2010.gada 1.oktobri Jūrkalnes pagastā juridiskām un fiziskām 

personām: 

3.1. Siltumenerģijas tarifu – Ls 0,89/1m²/mēnesī. 

(patreizējais tarifs par 1 m
²
 Ls 1.15). 

3.2. Ūdens patēriņa tarifu: 

3.2.1. Bez skaitītāja uz vienu personu - Ls 1,10. 

(patreizējais tarifs uz vienu personu Ls 2.10). 

3.2.2. Ar skaitītāju - Ls 0,175 par 1m³.  

(patreizējais tarifs  par 1m³ Ls 0.30). 

3.3. Notekūdeņu patēriņa tarifu: 

3.3.1. Bez skaitītāja uz vienu personu mēnesī Ls 3,037. 

 (patreizējais tarifs  uz vienu personu Ls 1.2). 

3.3.2. Ar skaitītāju Ls 1,228 par 1m³. 

 

4. Apstiprināt ar 2010.gada 1.oktobri Usmas pagastā juridiskām un fiziskām personām: 

4.1. Siltumenerģijas tarifu – Ls 0,641/1m²/mēnesī. 

(patreizējais tarifs  par 1 m
²
 Ls 0.48, tai skaitā 10% PVN). 

4.2. Ūdens patēriņa tarifu: 

4.2.1. Bez skaitītāja uz vienu personu - Ls 1,19. 

(patreizējais tarifs uz vienu personu Ls 0.85, tai skaitā 21% PVN). 

4.2.2. Ar skaitītāju - Ls 0,185 par 1m³.  

5. Apstiprināt ar 2010.gada 1.oktobri Zlēku pagastā juridiskām un fiziskām personām: 

5.1. Ūdens patēriņa tarifu: 

5.1.1. Bez skaitītāja uz vienu personu - Ls 1,284. 

(patreizējais tarifs  uz vienu personu Ls 1,25). 

5.1.2. Ar skaitītāju - Ls 0,286 par 1m³.  

5.2. Notekūdeņu patēriņa tarifu: 

5.2.1. Bez skaitītāja uz vienu personu mēnesī Ls 2,559. 

 (patreizējais tarifs  uz vienu personu Ls 1.5). 

5.2.2. Ar skaitītāju 0,633 par 1m³. 

6. Apstiprināt ar 2010.gada 1.oktobri Piltenes pilsētā un Piltenes pagastā juridiskām un 

fiziskām personām: 

6.1. Siltumenerģijas tarifu – Ls 0,468/1m²/mēnesī. 

(patreizējais tarifs par 1 m
²
 Ls 0.55, tai skaitā 10% PVN). 

7. Apstiprināt ar 2010.gada 1.oktobri Puzes pagastā juridiskām un fiziskām personām: 

7.1. Siltumenerģijas tarifu – Ls 27,28/mW/h. 

(patreizējais tarifs  par mW/h Ls 21.27, tai skaitā 10% PVN). 

8. Apstiprināt ar 2010.gada 1.oktobri Popes pagastā juridiskām un fiziskām personām: 

8.1. Siltumenerģijas tarifu – Ls 0,889/1m²/mēnesī. 

(patreizējais tarifs par 1 m
²
 Ls 0.55, tai skaitā 10% PVN). 

9. Uzdot šā lēmumā minētajiem pagastu, pilsētas pārvalžu vadītājiem brīdināt 

iedzīvotājus par siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu izmaiņām saskaņā ar 

normatīviem aktiem, kuri reglamentē attiecīgā pakalpojuma sniegšanas kārtību. 

10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

M.Libkovskim. 

11. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

12. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ances pagasta pārvaldei, Tārgales pagasta 
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pārvaldei, Jūrkalnes pagasta pārvaldei, Usmas pagasta pārvaldei, Zlēku pagasta 

pārvaldei, Piltenes pilsētas pārvaldei, Puzes pagasta pārvaldei, Popes pagasta 

pārvaldei. 

 

47. § 
PAR PILNVAROJUMU PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORAM SASKAŅOT BĒRNU 

NOMETŅU DARBĪBU  

      (ziņo: A.Jaunsleinis) 

   

A.Jaunsleinis norāda, ka ņemot vērā šajā sēdē pieņemto lēmumu Nr.20, 38.§ „Par nometnes 

darbības saskaņošanu”, ierosina pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru turpmākai šādu 

atļauju izsniegšanai. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par deputāta A.Jaunsleiņa ierosinājumu. 

Ņemot vērā to, ka normatīvie akti nosaka pienākumu bērnu nometņu organizētājiem ar 

pašvaldību veikt bērnu nometņu darbības saskaņošanu, un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” V nodaļu – nometnes 

darbības saskaņošana, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

A.Jaunsleinis, 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. Pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru (D.Valdmani) izsniegt atļaujas fiziskām, 

juridiskām personām un institūcijām par bērnu nometņu organizēšanu Ventspils novada 

teritorijā. 

 

2. Uzdot Kancelejai (I.Stradiņa) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu pilsētas/pagastu pārvaldēm. 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.05 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


