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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts: info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnd.lv                                                                                                                 

  

 SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  29.jūlijā                                                                                    21 
                                                                                                                            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 

                                    Andris Stepanovičs, juriskonsults 

                                     

Uzaicinātie:                 Gendrihs Šķesters, Usmas pagasta pārvaldes vadītājs 

                                    Jolanta Gūža, SIA „Cowi Latvia” izpiddirektora v.i. 
                                             

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

 

1. Par saistošiem noteikumiem „Ventspils  novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. 

2. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils rajona Jūrkalnes pagasta padomes 2002.gada 

31.oktobra saistošo noteikumu Nr.4 „Par zivju resursu aizsardzību Rīvas upē” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem” apstiprināšanu. 

3. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils rajona Tārgales pagasta padomes 2008.gada 

30.jūlija saistošo noteikumu Nr.3 „Par kārtību, kādā izglītojamiem tiek segti braukšanas 

izdevumi sabiedriskajā transportā mācību gada ietvaros no Tārgales pašvaldības budžeta” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnd.lv/
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4. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils rajona Puzes pagasta padomes 2008.gada 

25.septembra saistošo noteikumu Nr.2 „Par kārtību, kādā izglītojamiem tiek segti 

braukšanas izdevumi sabiedriskajā transportā mācību gada ietvaros no Tārgales 

pašvaldības budžeta” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu. 

5. Par saistošo noteikumu „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils novadā” apstiprināšanu. 

6. Par saistošo noteikumu „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils novadā” 

apstiprināšanu. 

7. Par grozījumiem 2009.gada 17.decembra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā 

nolikumā Nr.37 „Ventspils novada Sociālā dienesta nolikums”. 

8. Par Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegumu par novada domes 25.03.2010.sēdes lēmuma 

izpildi. 

9. Par Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegumu par siltuma trases remontu. 

10. Par Popes pagasta pārvaldes iesniegumu. 

11. Par Zlēku pagasta pārvaldes iesniegumu. 

12. Par Vārves pagasta pārvaldes iesniegumu. 

13. Par pirmsskolas grupiņas atvēršanu Tārgales pamatskolā. 

14. Par pirmsskolas izglītības iestādes  „Zīļuks” grupas atvēršanu. 

15. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu par internāta atvēršanu. 

16.  Par līdzekļu iedalīšanu Ventspils novada 1.klases skolēniem. 

17. Par Latvijas vieglatlētikas savienības iesniegumu 

18. Par D.Lodiņa iesniegumu. 

19. Par Sporta šaušanas un mednieku  biedrības „Rinda” iesniegumu. 

20. Par automašīnas Ford Transit izpirkšanu. 

21. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam A.Muceniekam. 

22. Par papildinājumiem 08.05.2010. Ventspils novada domes sēdes lēmumā (protokols Nr.8, 

7.§) „Par valsts nekustamā īpašuma „Pansionāts Piltene” pārņemšanu bezatlīdzības 

kārtībā”. 

23. Par piedalīšanos klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta atklātajā 

konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību 

ēkās”. 

24. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Sporta kompleksa rekonstrukcija nekustamajā 

īpašumā  „Tārgales skola”, Tārgalē” realizēšanai. 

25. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu 

rekonstrukcija Zlēkās, Zlēku pagastā” realizēšanai. 

26. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Pašvaldību autoceļa „Lejiņas-Jūrmala” otrā 

posma rekonstrukcijai Užavas pagastā” realizēšanai. 

27. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas 

renovācija” realizēšanai. 

28. Par finansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības projektu tehniski-ekonomisko 

pamatojumu izstrādei. 

29. Par detālplānojuma „Aivas”, Tārgales pagastā, 1.redakciju. 

30. Par īpašuma „Lipstiņi”, Popes pagastā, detālplānojuma gala redakciju. 

31. Par detālplānojuma „Polderi”, Užavas pagastā, 1.redakciju. 

32. Par Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju. 

33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes reformas pabeigšanai 

nodotajām zemes vienībām. 

34. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0230, Popes pagastā, platības 

precizēšanu. 

35. Par atļauju Liudmilai Durandi iegūt īpašumā zemes vienību „Brīdagi”, Ugāles pagastā. 

36. Par atļauju Jeļenai Kazarkinai iegūt īpašumā zemes vienību „Kaija 135”, Tārgales pagastā. 

37. Par atļauju Johanam Štircam iegūt īpašumā zemes vienību „Liepavoti”, Tārgales pagastā. 
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38. Par atļauju Viktoram Ignatovam iegūt īpašumā zemes vienību „Akmeņdziras 191, 

Tārgales pagastā. 

39. Par atļauju Jeļenai Utkinai iegūt īpašumā zemes vienību Jelgavas ielā 17 A, Piltenē. 

40. Par lietošanas mērķa maiņu  zemes vienībai „Mežaparks”, Puzes pagastā. 

41. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu  zemes gabalu iznomāšanu. 

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

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

44. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jelgavas iela 17 A”). 

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

46. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Liepatas”). 

47. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Purmaļi”). 

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

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

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

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

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

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

54. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Auči”). 

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

56. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Krācītes”). 

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

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

59. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Vimbas”). 

60. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mežarāji”). 

61. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jaunpriekuļi”). 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību  papildināt ar sekojošiem  jautājumiem: 

 

1. Par zemes vienības „Gaisma” iznomāšanu. 

2. Par Ventspils novada Usmas pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju. 

3. Par dalību ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”. 

4. Par dalību biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”. 

5. Par zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību statusa maiņu, piekritību 

pašvaldībai. 

6. Par dalību Eiropas sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

 

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: 
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Apstiprināt šādu 2010.gada  29.jūlija domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par saistošiem noteikumiem „Ventspils  novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. 

2. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils rajona Jūrkalnes pagasta padomes 

2002.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.4 „Par zivju resursu aizsardzību Rīvas 

upē” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu. 

3. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils rajona Tārgales pagasta padomes 

2008.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.3 „Par kārtību, kādā izglītojamiem tiek segti 

braukšanas izdevumi sabiedriskajā transportā mācību gada ietvaros no Tārgales 

pašvaldības budžeta” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu. 

4. Par saistošiem noteikumiem „Par Ventspils rajona Puzes pagasta padomes 2008.gada 

25.septembra saistošo noteikumu Nr.2 „Par kārtību, kādā izglītojamiem tiek segti 

braukšanas izdevumi sabiedriskajā transportā mācību gada ietvaros no Tārgales 

pašvaldības budžeta” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu. 

5. Par saistošo noteikumu „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils novadā” 

apstiprināšanu. 

6. Par saistošo noteikumu „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils 

novadā” apstiprināšanu. 

7. Par grozījumiem 2009.gada 17.decembra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā 

nolikumā Nr.37 „Ventspils novada Sociālā dienesta nolikums”. 

8. Par Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegumu par novada domes 25.03.2010.sēdes 

lēmuma izpildi. 

9. Par Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegumu par siltuma trases remontu. 

10. Par Popes pagasta pārvaldes iesniegumu. 

11. Par Zlēku pagasta pārvaldes iesniegumu. 

12. Par Vārves pagasta pārvaldes iesniegumu. 

13. Par pirmsskolas grupiņas atvēršanu Tārgales pamatskolā. 

14. Par pirmsskolas izglītības iestādes  „Zīļuks” grupas atvēršanu. 

15. Par Ugāles pagasta pārvaldes iesniegumu par internāta atvēršanu. 

16.  Par līdzekļu iedalīšanu Ventspils novada 1.klases skolēniem. 

17. Par Latvijas vieglatlētikas savienības iesniegumu 

18. Par D.Lodiņa iesniegumu. 

19. Par Sporta šaušanas un mednieku  biedrības „Rinda” iesniegumu. 

20. Par automašīnas Ford Transit izpirkšanu. 

21. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam A.Muceniekam. 

22. Par papildinājumiem 08.05.2010. Ventspils novada domes sēdes lēmumā (protokols 

Nr.8, 7.§) „Par valsts nekustamā īpašuma „Pansionāts Piltene” pārņemšanu 

bezatlīdzības kārtībā”. 

23. Par piedalīšanos klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta 

atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

pašvaldību ēkās”. 

24. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Sporta kompleksa rekonstrukcija 

nekustamajā īpašumā  „Tārgales skola”, Tārgalē” realizēšanai. 

25. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu 

rekonstrukcija Zlēkās, Zlēku pagastā” realizēšanai. 

26. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Pašvaldību autoceļa „Lejiņas-Jūrmala” otrā 

posma rekonstrukcijai Užavas pagastā” realizēšanai. 

27. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas 

renovācija” realizēšanai. 
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28. Par finansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības projektu tehniski-ekonomisko 

pamatojumu izstrādei. 

29. Par detālplānojuma „Aivas”, Tārgales pagastā, 1.redakciju. 

30. Par īpašuma „Lipstiņi”, Popes pagastā, detālplānojuma gala redakciju. 

31. Par detālplānojuma „Polderi”, Užavas pagastā, 1.redakciju. 

32. Par Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju. 

33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes reformas pabeigšanai 

nodotajām zemes vienībām. 

34. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0230, Popes pagastā, platības 

precizēšanu. 

35. Par atļauju Liudmilai Durandi iegūt īpašumā zemes vienību „Brīdagi”, Ugāles pagastā. 

36. Par atļauju Jeļenai Kazarkinai iegūt īpašumā zemes vienību „Kaija 135”, Tārgales 

pagastā. 

37. Par atļauju Johanam Štircam iegūt īpašumā zemes vienību „Liepavoti”, Tārgales 

pagastā. 

38. Par atļauju Viktoram Ignatovam iegūt īpašumā zemes vienību „Akmeņdziras 191, 

Tārgales pagastā. 

39. Par atļauju Jeļenai Utkinai iegūt īpašumā zemes vienību Jelgavas ielā 17 A, Piltenē. 

40. Par lietošanas mērķa maiņu  zemes vienībai „Mežaparks”, Puzes pagastā. 

41. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu  zemes gabalu iznomāšanu. 

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

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

44. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jelgavas iela 17 A”). 

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

46. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Liepatas”). 

47. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Purmaļi”). 

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

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

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

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

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

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

54. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Auči”). 

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

56. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Krācītes”). 

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

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

59. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Vimbas”). 

60. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mežarāji”). 

61. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jaunpriekuļi”). 

62. Par zemes vienības „Gaisma” iznomāšanu. 

63. Par Ventspils novada Usmas pagasta teritorijas plānojuma gala redakciju. 

64. Par dalību ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”. 

65. Par dalību biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”. 

66. Par zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību statusa maiņu, piekritību 

pašvaldībai. 

67. Par dalību Eiropas sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. 
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68. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

69. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 
 

 

1.§ 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „VENTSPILS NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS 

NOTEIKUMI“ APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo: A.Stepanovičs, debatēs:G.Bože, A.Jaunsleinis, A.Čaklis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam A.Stepanovičam. 

A.Stepanovičs informē par saistošo noteikumu  projektu. 

G.Bože norāda, ka saistošo noteikumu projekta 36.10.punktā soda apmērs maināms no Ls 30 

uz Ls 50. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 

12.punktu un trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

43.panta pirmās daļas 2.-7., 9. un 13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

Pārejas noteikumu 13.punktu un 26.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

5.pantu un 26.panta trešo daļu, 299.panta ceturto 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 iesniegto Ventspils novada domes saistošo noteikumus „Ventspils novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi” (Pielikumā uz trīspadsmit lapām). 

2. Sagatavot lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem: 

3.1. Puzes pagasta padomes 2006.gada 30.novembra saistošie noteikumi Nr.9 „Par 

sabiedrisko kārtību Puzes pagastā”; 

3.2. Ances pagasta padomes 2006.gada 21.septembra saistošie noteikumi Nr.4 „Par 

sabiedrisko kārtību Ances pagastā”;  

3.3. Vārves pagasta padomes 2006.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.9 „Suņu un 

kaķu turēšanas noteikumi Vārves pagastā”; 

3.4. Vārves pagasta padomes 2008.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 „Vārves 

pagasta sabiedriskās kārtības noteikumi”; 

3.5. Jūrkalnes pagasta padomes 2005.gada 28.jūlija saistošie noteikumi Nr.2 „Par 

sabiedrisko kārtību pagastā”; 

3.6. Jūrkalnes pagasta padomes 2007.gada 30.augusta saistošie noteikumi Nr.2 „Par 

Baltijas jūras piekrastes joslas aizsardzību”; 

3.7. Ugāles pagasta padomes 2007.gada 29.augusta saistošie noteikumi Nr.16 „Par 

sabiedrisko kārtību Ugāles pagastā”; 

3.8. Ziru pagasta padomes 2006.gada 1.novembra saistošie noteikumi Nr.9 „Ziru 
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sabiedriskās kārtības noteikumi”; 

3.9. Usmas pagasta padomes 2008.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.5 „Usmas ezera 

apsaimniekošanas noteikumi”; 

3.10. Zlēku pagasta padomes 2001.gada 26.aprīļa saistošie noteikumi Nr.1 „Par 

sabiedrisko kārtību Zlēku pagastā”; 

3.11. Zlēku pagasta padomes 2001.gada 26.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 „Suņu un kaķu 

turēšanas noteikumi”. 

3.12. Užavas pagasta padomes 2006.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.5 „Par 

sabiedrisko kārtību Užavas pagastā”. 

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

kārtībā. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas, nosūtīt saistošos 

noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

6. Ventspils novada Kancelejai ievietot saistošos noteikumus „Ventspils novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi” novada mājas lapā, kad saņemts Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijas atzinums, vai ja tas nav saņemts likumā paredzētajā 

termiņā. 

 

2. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „PAR VENTSPILS RAJONA JŪRKALNES PAGASTA 

PADOMES 2002.GADA 31.OKTOBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.4 „PAR ZIVJU 

RESURSU AIZSARDZĪBU RĪVAS UPĒ“ ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM“ 

APSTIPRINĀŠANU  

 (ziņo: A.Stepanovičs) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam A.Stepanovičam. 

A.Stepanovičs informē par saistošo noteikumu  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 

16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma Pārejas noteikumu 13. un 26.punktiem, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

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

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

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

1.  Apstiprināt iesniegtos Ventspils novada domes saistošos noteikumus „Par Ventspils 

rajona Jūrkalnes pagasta padomes 2002.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.4 „Par 

zivju resursu aizsardzību Rīvas upē” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (Pielikumā uz 

vienas lapas). 

2. Sagatavot lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils 

rajona Jūrkalnes pagasta padomes 2002.gada 31.oktobra saistošos noteikumus Nr.4 
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„Par zivju resursu aizsardzību Rīvas upē”. 

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

kārtībā. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos 

noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai. 

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

Jūrkalnes pagasta padomes 2002.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.4 „Par zivju 

resursu aizsardzību Rīvas upē” atzīšanu par spēku zaudējušiem” novada mājas lapā. 

 

3. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „PAR VENTSPILS RAJONA TĀRGALES PAGASTA 

PADOMES 2008.GADA 30.JŪLIJA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.3 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ 

IZGLĪTOJAMIEM TIEK SEGTI BRAUKŠANAS IZDEVUMI SABIEDRISKAJĀ 

TRANSPORTĀ MĀCĪBU GADA IETVAROS NO TĀRGALES PAŠVALDĪBAS BUDŽETA“ 

ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM“ APSTIPRINĀŠANU  

 (ziņo: A.Stepanovičs) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam A.Stepanovičam. 

A.Stepanovičs informē par saistošo noteikumu  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 

16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma Pārejas noteikumu 13. un 26.punktiem, 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 iesniegtos Ventspils novada domes saistošos noteikumus „Par Ventspils 

rajona Tārgales pagasta padomes 2008.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.3 „Par 

kārtību, kādā izglītojamiem tiek segti braukšanas izdevumi sabiedriskajā transportā 

mācību gada ietvaros no Tārgales pašvaldības budžeta” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” (Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Sagatavot lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils 

rajona Tārgales pagasta padomes 2008.gada 30.jūlija saistošos noteikumus Nr.3 „Par 

kārtību, kādā izglītojamiem tiek segti braukšanas izdevumi sabiedriskajā transportā 

mācību gada ietvaros no Tārgales pašvaldības budžeta”. 

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

kārtībā. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos 

noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

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

Tārgales pagasta padomes 2008.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.3 „Par kārtību, 

kādā izglītojamiem tiek segti braukšanas izdevumi sabiedriskajā transportā mācību 

gada ietvaros no Tārgales pašvaldības budžeta” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 

novada mājas lapā. 

 

4. § 
PAR SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „PAR VENTSPILS RAJONA PUZES PAGASTA 

PADOMES 2008.GADA 25.SEPTEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.2 „PAR KĀRTĪBU, 

KĀDĀ IZGLĪTOJAMIEM TIEK SEGTI BRAUKŠANAS IZDEVUMI SABIEDRISKAJĀ 

TRANSPORTĀ MĀCĪBU GADA IETVAROS NO PUZES PAGASTA BUDŽETA“ ATZĪŠANU 

PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM“ APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: A.Stepanovičs) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juriskonsultam A.Stepanovičam. 

A.Stepanovičs informē par saistošo noteikumu  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 

16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma Pārejas noteikumu 13. un 26.punktiem, 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 iesniegtos Ventspils novada domes saistošos noteikumus „Par Ventspils 

rajona Puzes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.2 „Par 

kārtību, kādā izglītojamiem tiek segti braukšanas izdevumi sabiedriskajā transportā 

mācību gada ietvaros no Puzes pagasta budžeta” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 

(Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Sagatavot lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils 

rajona Puzes pagasta padomes 2008.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr.2 

„Par kārtību, kādā izglītojamiem tiek segti braukšanas izdevumi sabiedriskajā 

transportā mācību gada ietvaros no Puzes pagasta budžeta”. 

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

kārtībā. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos 

noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai. 

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

pagasta padomes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.2 „Par kārtību, kādā 

izglītojamiem tiek segti braukšanas izdevumi sabiedriskajā transportā mācību gada 

ietvaros no Puzes pagasta budžeta” atzīšanu par spēku zaudējušiem” novada mājas 

lapā. 
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5. § 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „PAR SOCIĀLO DZĪVOKĻU IZĪRĒŠANU VENTSPILS 

NOVADĀ“ APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai noteiktu vienotus principus un kārtību, kādā Ventspils novadā iedzīvotājiem izīrē sociālos 

dzīvokļus izīrēšanai, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 

9.punktu; likuma ”Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta 

pirmo daļu, 5.pantu, 6.pantu, 10.panta otro daļu; likuma ”Par dzīvojamo telpu īri”  36.¹, 36.², 

36.³pantu; Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta otrās daļas 1.punktu; Ventspils novada 

domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 ”Par kārtību, kādā Ventspils novadā reģistrējamas 

personas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kuri apstiprināti 

ar Ventspils novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.13, 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, N.Sileviča, G.Roderte, E.Kuģeniece, 

M.Libkovskis, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošos noteikumus „Par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanu Ventspils novadā”, saskaņā ar pielikumu (pielikumā uz trijām lapām).  

2. Sagatavot minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Tārgales pagasta padomes 26.11.2008. saistošos 

noteikumus Nr.5 „Par kārtību, kādā izīrējami sociālie dzīvokļi Tārgales pašvaldībā”                                                                  

(protokols Nr.14.7.§). 

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

kārtībā. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos 

noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

6. § 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „PAR TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES 

KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADĀ“ APSTIPRINĀŠANU  

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

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

R.Krūmiņš norāda, ka nav saprotams, kāpēc nepieciešama izšķirtspēja 1:500 apmērā. 

Pašvaldībai pašai būtu izvērtējams, vai šāda izšķirtspēja nepieciešama, un jānosaka vietas, 

kurās tas ir nepieciešams. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, 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: 
 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

7. § 
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 17.DECEMBRA VENTSPILS NOVADA DOMES SĒDĒ 

APSTIPRINĀTAJĀ NOLIKUMĀ Nr.37  ”VENTSPILS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA 

NOLIKUMS” 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā, ka Ventspils novada pašvaldībai ir izstrādāts savs ģerbonis, kā arī pamatojoties 

uz Sociālas, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2010.gada 16.jūnija sēdes 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 17.decembra Ventspils novada domes sēdē 

apstiprinātajā nolikumā Nr.37 ”Ventspils novada Sociālā dienesta nolikums”: 

1.1. Izteikt 3.punktu sekojošā redakcijā: ”Sociālam dienestam ir savs zīmogs ar 

Ventspils novada ģerboņa attēlu un uzrakstu valsts valodā: „Ventspils novada 

Sociālais dienests”, kā arī noteikta parauga veidlapas, savs norēķinu konts bankā, 

savs Domes apstiprināts budžets”. 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgās izmaiņas 2009.gada 17.decembra Ventspils 

novada domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.37 ”Ventspils novada Sociālā dienesta  

nolikums”. 

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

4. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) nosūtīt lēmumu Ventspils novada  Sociālam 

dienestam. 

 

8. § 
PAR PILTENES PILSĒTAS 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 28.05.2010. (reģ.Nr.1649) saņemts Piltenes pilsētas pārvaldes 

iesniegums, ar lūgumu no  š.g. maija piešķirt papildus finansējumu Ls 161,32 apmērā, kā arī 

kultūras nama vadītājas algas samaksai Ls 13,65, bibliotēkas vadītājas algas samaksai Ls 



 

 

12 

11,79. Kopā Ls 186,76. Lūgums pamatots ar Ventspils novada domes 25.03.2010. sēdes 

lēmumu (prot.Nr.16, 59.§) „Par vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu Ventspils novada 

amatierkoletīvu vadītājiem”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.07.2010. lēmumu, kā 

arī 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. Piešķirt Piltenes pilsētas pārvaldei Ventspils novada domes 25.03.2010. domes sēdes 

lēmuma (prot.Nr.16, 59.§) „Par vienotu darba samaksas kritēriju noteikšanu Ventspils 

novada amatierkoletīvu vadītājiem” izpildei Ls 1307,32 no nesadalīto budžeta līdzekļu 

atlikuma uz gada beigām. 

 

2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

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

attiecīgā rēķina  saņemšanas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes pilsētas pārvaldei. 
 

 

9. § 
PAR PILTENES PILSĒTAS 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 22.04.2010. (reģ.Nr.1296) saņemts Piltenes pilsētas pārvaldes 

iesniegums, kurā norādīts, ka šā gada martā konstatēta siltuma noplūde Piltenes vidusskolas 

internātā. Tādējādi siltumapgāde tikusi atslēgta un bez siltuma ievada mezgla rekonstrukcijas 

siltumapgāde nav atjaunojama. Lūdz piešķirt līdzekļus minēto remontdarbu veikšanai. 

Pievienota remontdarbu tāme Ls 4757,91 apmērā. 18.05.2010. Finanšu komitejā uzdots 

novada  būvvaldei veikt Piltenes vidusskolas internāta telpu apsekošanu. 

Būvvaldes vadītāja savā 10.06.2010. ziņojumā  norāda, ka Būvvaldes speciālisti D.Gerule un 

I.Zandmane veikušas Piltenes vidusskolas internāta siltumtrases apsekošanu. Konstatēts, ka 

atsegtajos siltumtrases posmos, kas atrodas zem pirmā stāva grīdas un ieejas ēkas pamatos, ir 

redzami siltumapgādes metāla cauruļvadu bojājumi rūsas veidā, kā arī konstatējami nelieli 

caurumi. Būvvalde secinājusi, ka bez siltuma ievada mezgla rekonstrukcijas nav atjaunojama 

siltuma padeve objektā. Precizējot sagatavoto siltuma trases remonta darbu tāmi, konstatēts 

nepieciešamo līdzekļu apjoms Ls 1532,00 apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.07.2010. lēmumu, kā 

arī 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. Piešķirt Piltenes pilsētas pārvaldei Piltenes vidusskolas internāta siltuma trases 

remontam Ls 1532,00  no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 
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2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

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

attiecīgā rēķina  saņemšanas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes pilsētas pārvaldei. 
 

 

10. § 
PAR  POPES PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU 

      (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Ventspils novada pašvaldībā 14.07.2010. (reģ.Nr.2179) saņemts Popes pagasta pārvaldes 

iesniegums, kurā lūgts piešķirt Ls 1500,00 Popes pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

papildus notekūdeņu pieņemšanas kameras izbūvei.  

  Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.07.2010. 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 Popes pagasta pārvaldei papildus notekūdeņu pieņemšanas kameras izbūvei Ls 

1500,00  no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 

 

2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

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

rēķina  saņemšanas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Popes pagasta pārvaldei. 

 

11. § 
PAR  ZLĒKU 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 07.07.2010. (reģ.Nr.2063) saņemts Zlēku pagasta pārvaldes 

iesniegums, kurā norādīts, ka Zlēku pagasta pārvalde 2010.gada budžetā lauku attīstības 

speciālistam degvielas izdevumiem noteikusi Ls 265,00, paredzot braucienus novada teritorijā. 

Ņemot vērā to, ka lauku attīstības speciālista pienākumos ir apmeklēt dažādus seminārus, 

paredzētie līdzekļi degvielai ir nepietiekoši. Tādējādi lūdz piešķirt finansējumu Ls 435,00 

apmērā. 
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   Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.07.2010. lēmumu, kā 

arī 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. Piešķirt Zlēku pagasta pārvaldei lauku attīstības speciālistam degvielas izdevumu 

apmaksai Ls 250,00  no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 

 

2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

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

rēķina  saņemšanas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Zlēku  pagasta pārvaldei. 

 

12. § 
PAR VĀRVES 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 19.06.2010. (reģ.Nr.1868) saņemts Vārves pagasta pārvaldes 

iesniegums, kurā norādīts, ka 2010.gada pavasarī Zūru pamatskolā konstatēts bojājums 

apkures sistēmā zem skolas grīdas, kā rezultātā pirms apkures sezonas beigām tikusi atslēgta 

apkure. Bojātās apkures sistēmas daļas remontam lūdz finansējumu Ls 2800,00 apmērā. 

 Precizējot sagatavoto siltuma trases remonta darbu tāmi, konstatēts nepieciešamo līdzekļu 

apjoms Ls 2180,00 apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.07.2010. lēmumu, kā 

arī 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. Piešķirt Vārves pagasta pārvaldei Zūru pamatskolas bojātās siltuma trases remontam 

Ls 2180,00  no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 

 

2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

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

attiecīgā rēķina  saņemšanas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Vārves pagasta pārvaldei. 

 

13. § 
PAR PIRMSSKOLAS GRUPIŅAS ATVĒRŠANU TĀRGALES PAMATSKOLĀ  

      (ziņo:G.Ansone) 

 

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

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Tārgales pagasta pārvalde ierosinājusi atvērt Tārgales pamatskolā 2.gadīgo bērnu grupiņu, kas 

nākotnē potenciālos 2.gadīgo grupiņu apmeklētājus varētu piesaistīt turpmāk Tārgales 

pamatskolas apmeklēšanā. Tādējādi tiktu ieekonomēti līdzekļi savstarpējos norēķinos ar citām 

mācību iestādēm. Nepieciešami līdzekļi grupiņas atvēršanai Ls 3687,00 apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 14.07.2010.sēdes lēmumu, Finanšu komitejas 14.07.2010. lēmumu, kā arī likuma 

”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 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. Piešķirt Tārgales pagasta pārvaldei pirmsskolas grupiņas atvēršanai Tārgales 

pamatskolā (telpu iekārtošanai) Ls 3687,00  no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz 

gada beigām. 

 

2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

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

attiecīgā rēķina  saņemšanas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Tārgales pagasta pārvaldei un 

Tārgales pamatskolai. 
 

14. § 
PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „ZĪĻUKS” GRUPAS ATVĒRŠANU 

      (ziņo: G.Ansone) 

 

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. 

Vārves pagasta pārvalde ierosinājusi atvērt pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks”  filiāli 

Vārves pagastā, kuru varētu apmeklēt bērni, kuru dzīves vieta ir Vārves pagasta centrā. 

Tādējādi tiktu ieekonomēti līdzekļi savstarpējos norēķinos ar citām pirmsskolas iestādēm.  

Lūdz piešķirt finansējumu Ls 15042,61 apmērā, t.sk. Ls 9067,75 iekārtošanas izmaksas, Ls 

5434,86 ikdienas uzturēšanas izmaksas. 

Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību 

iespējami tuvāk dzīves vietai, kā arī, ņemot vērā šī brīža esošo finansiālo situāciju, kā arī 

apstākļus, ka zināms aptuvens bērnu skaits, kuri vēlētos minēto pakalpojumu izmantot, un to, 

ka pieprasīto līdzekļu apjoms, pārskatot izmaksu lielumu, var tikt samazināts, saskaņā ar 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.07.2010.sēdes lēmumu, Finanšu komitejas 

14.07.2010. sēdes lēmumu, kā arī likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu 

un Izglītības likuma 17. panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 
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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. Izveidot Vārves pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks“ filiāli ar jaukta vecuma 

pirmsskolas grupu, kas darbosies Vārves pagasta ēkā „Rozītes“ no 01.09. 2010. 

2. Nozīmēt par filiāles vadītāju Vārves pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks“ vadītāju 

Lieni Rancāni ar 16.08.2010., nosakot amatalgu 134,10 mēnesī par likmi 0,3 , saskaņā ar 

2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi“ 3.tabulu „Izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku un struktūrvienību 

vadītāju zemākās darba algas likmes“. 

3. Piešķirt Vārves pagasta pārvaldei pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” filiāles 

iekārtošanas izmaksām Ls 9607,00  no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada 

beigām,  laika periodam no 01.09.2010.-31.12.2010. 

4. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

lēmuma 3.punktā minēto summu pārskaitīt Vārves pagasta pārvaldes kontā pēc attiecīgā 

rēķina  saņemšanas. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai 

A.Klimovičai. 

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

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt lēmumu Vārves pagasta pārvaldei, 

Izglītības pārvaldei, Vārves pirmsskolas izglītības iestādei “Zīļuks”. 

 

15. § 
PAR UGĀLES PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU 

      (ziņo:G.Ansone) 

 

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. 

Ventspils novada pašvaldībā 14.06.2010. saņemts (reģ.Nr.1812) Ugāles pagasta pārvaldes 

iesniegums, kurā norādīts, ka ar š.g. 1.septembri plānots izveidot internātu Ugāles vidusskolā, 

tādējādi piesaistot bērnus no citiem Ventspils novada pagastiem. 

Lūdz piešķirt papildus finansējumu Ls 6700,00 apmērā, t.sk. Ls 2290,00 istabas remontam, kā 

arī Ls 2365,00 aprīkojuma iegādei, auklīšu darba algām, audzinātāju darba algām. 

Lai uzlabotu sadzīves apstākļus skolēniem, kuri mācās Ugāles vidusskolā, un kuru dzīves 

vieta atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī ņemot vērā šī brīža esošo 

finansiālo situāciju, kā arī apstākļus, ka zināms aptuvens bērnu skaits, kuri vēlētos minēto 

pakalpojumu izmantot, saskaņā ar Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

14.07.2010.sēdes lēmumu, Finanšu komitejas 14.07.2010.lēmumu (protokols Nr.9,10.§), kā  

 

arī Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu un likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, 

G.Ansone, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, M.Libkovskis), PRET - 



 

 

17 

nav, ATTURAS – 5 balsis (N.Sileviča, G.Roderte, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, G.Bože), 

Ventspils novada dome n o l e m j: 
 

1. Atvērt internātu Ugāles vidusskolā ar 01.09.2010. 

2. Piešķirt Ugāles pagasta pārvaldei Ugāles vidusskolas internāta remontam un aprīkojuma 

iegādei Ls 4140,00 no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām, laika 

periodam no 01.09.2010.-31.12.2010. 

3. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

lēmuma 2.punktā minēto summu pārskaitīt Ugāles pagasta pārvaldes kontā pēc attiecīgā 

rēķina  saņemšanas. 

4. Uzdot Ugāles vidusskolas direktorei (L.Millere) nodrošināt internātam nepieciešamo 

materiālo aprīkojumu iegādi līdz 25.08.2010. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai 

A.Klimovičai 

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

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt lēmumu Ugāles pagasta pārvaldei, Ugāles 

vidusskolai, Izglītības pārvaldei. 

 

16. § 
PAR LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU VENTSPILS NOVADA 1.KLASES SKOLĒNIEM 

(ziņo:G.Ansone) 

 

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. 

Lai nodrošinātu Ventspils novada administratīvajā teritorijā deklarēto 1.klases audzēkņu 

pilvērtīgāku sagatavošanos skolas gaitām, uzsākot mācības 1.klasē Ventspils novada izglītības 

iestādēs, kā arī pamatojoties uz Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.07.2010. 

sēdes 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. Iedalīt no Ventspils novada Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem Ventspils novada 

izglītības iestāžu 1.klases audzēkņiem, kuri deklarēti Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā,  katram Ls 20,00, mācību līdzekļu iegādei. 

 

2. Uzdot novada Sociālam dienestam lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt 

pilsētas/pagastu pārvalžu kontos pēc apstiprināta audzēkņu saraksta un rēķina 

saņemšanas. 

 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu pilsētas/ pagastu pārvaldēm. 
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17. § 
PAR LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS 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 09.07.2010. (reģ.nr.2097) saņemts Latvijas vieglatlētikas 

savienības, reģ.nr.40008029019, adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009,  iesniegums ar lūgumu 

sniegt finansiālu atbalstu Ventspils novada vieglatlētam Valērijam Žolnarovičam mācību 

treniņa nometnes izdevumu segšanai vasaras sezonā, kas nepieciešama, lai sekmīgi 

sagatavotos 2010.gada Eiropas čempionātam krosā.  

       Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.07.2010. 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. Piešķirt Latvijas vieglatlētikas savienībai, reģ.nr.40008029019, adrese: Augšiela 1, 

Rīga, LV-1009, Valērija Žolnaroviča mācību treniņa nometnes izdevumu segšanai 

vasaras sezonā - Ls 400,00 apmērā. 

 

2. Uzdot novada domes  Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

apmaksāt Latvijas vieglatlētikas savienības iesniegto rēķinu lēmuma 1.punktā 

norādītās summas apmērā. 

 

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

pasākumiem paredzētiem līdzekļiem. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu iesniedzējam. 

 

18. § 
PAR D.LODIŅA 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 07.07.2010. (reģ.nr.2061) saņemts trenera Daiņa Lodiņa, 

personas kods 260144-11632, adrese Skolas iela 5-3, Ugāle, Ventspils novads, LV-3615, kurā 

lūgts piešķirt finansējumu Ventspils novada vieglatlētiem, kuri pārstāvēs Kurzemi Valsts 

prezidenta balvas izcīņas sacensībās Valmierā 16.07.2010.-17.07.2010. ceļa izdevumiem Ls 

200,00, naktsmītnes Ls 430,00, dienas nauda Ls 32,00. 
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  Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010.gada 16.marta lēmumu 

un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 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 novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolai Ls 272,00 novada 

vieglatlētu dalībai Valsts prezidenta balvas izcīņas sacensībās Valmierā 16.07.2010.-

17.07.2010. 

 

2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas budžetā. 

 

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

pasākumiem paredzētiem līdzekļiem. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu iesniedzējam un novada 

pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolai. 

 

19. § 
PAR SPORTA ŠAUŠANAS  UN MEDNIEKU BIEDRĪBAS  „RINDA” 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 07.07.2010. (reģ.nr.2071) saņemts Sporta šaušanas un  mednieku  

biedrības „Rinda”, reģ.nr.40008029644, pārstāvja Gundara Brieža, personas kods 270274-

11644, adrese „Oši”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627, iesniegums, kurā norādīts, 

ka 2008./2009.gadā sasniegti labi rezultāti apaļā stenda šaušanā, kā arī bijusi veiksmīga dalība 

Berlīnes 20. Grand Prix 2009. sacensībās, kur iegūta 2.vieta. Lai sekmīgi turpinātu 

sagatavošanos Latvijas Republikas 3.olimpiādei, lūdz rast iespēju piešķirt finansējumu Ls 

262,80 patronu iegādei. 

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

un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 

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

I.Cērpa, M.Libkovskis, D.Veidemanis), PRET – 1 balss (N.Sileviča), ATTURAS –  4 balsis 

(G.Roderte, E.Kuģeniece, R.Krūmiņš, G.Bože), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Piešķirt Sporta šaušanas un mednieku biedrības „Rinda”, reģ.nr.40008029644, 

šaušanas prasmes pilnveidošanai (patronu iegādei) - Ls 260,00 apmērā. 

 

2. Uzdot novada domes Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

apmaksāt Sporta šaušanas un mednieku biedrības „Rinda” iesniegto rēķinu lēmuma 

1.punktā norādītās summas apmērā. 

 

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

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu iesniedzējam. 

 

20. § 
PAR  AUTOMAŠĪNAS  FORD TRANSIT IZPIRKŠANU 

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

 

A.Mucenieks  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.07.2010.lēmumu, kā arī 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. Izpirkt automašīnu FORD TRANSIT, reģ.nr. FN 8103, izlaiduma gads 06.03.2002. 

 

2. Piešķirt novada domes Centrālai administrācijai Ls 1600,00 lēmuma 1.punktā minētās 

automašīnas iegādei no nesadalīto budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Puzes pagasta pārvaldei 

 

21. § 
PAR  IKGADĒJĀ ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU NOVADA DOMES 

PRIEKŠSĒDĒTĀJAM A.MUCENIEKAM 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka 19.07.2010.iesniegumu par ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, kā arī saskaņā  ar Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta  pirmo daļu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(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, nepiedaloties balsošanā A.Muceniekam, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 
 

1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam apmaksātu ikgadējā 

atvaļinājuma daļu par laika periodu no 01.07.2009. līdz 30.06.2010.  2 (divas ) kalendāra 

nedēļas no 12.08.2010. līdz 25.08.2010.  
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2.  Uzdot domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Mārim Dadzim veikt novada domes 

priekšsēdētāja pienākumus novada domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka atvaļinājuma 

laikā no 12.08.2010. līdz 25.08.2010.  
 

 

22.§ 

PAR PAPILDINĀJUMIEM 08.05.2010.VENTSPILS NOVADA DOMES SĒDES LĒMUMĀ 

(PROTOKOLS Nr.8,7.§) „PAR VALSTS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „PANSIONĀTS 

PILTENE“ PĀRŅEMŠANU BEZATLĪDZĪBAS KĀRTĪBĀ“ 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

08.05.2010. Ventspils novada domes sēdē (protokols Nr.8,7.§) tika pieņemts lēmums „Par 

valsts nekustamā īpašuma „Pansionāts Piltene“ pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā“. 

Nekustamais īpašums „Pansionāts Piltene”, kadastra numurs 9833 506 1024, Landzē, Piltenes 

pagastā, Ventspils novadā, līdz šim ticis izmantots LM pakļautībā esošās iestādes „Sociālais 

aprūpes centrs „Piltene” vajadzībām un turpmāk arī tiks izmantots, lai nodrošinātu 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tāpēc ir nepieciešams papildināt lēmuma pamatojuma daļu ar 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu – pašvaldības autonomā funkcija ir 

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. 

Pamatojoties uz augstākminēto un uz 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 sekojošu papildinājumu 08.05.2010. Ventspils novada domes sēdes lēmuma 

(protokols Nr.8,7.§) „Par valsts nekustamā īpašuma „Pansionāts Piltene“ pārņemšanu 

bezatlīdzības lietošanā“ pamatojuma daļu izsakot sekojošā redakcijā: „Pamatojoties uz 

likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 

7.punktu; likuma "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 42.pantu, 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komisijas 2010.gada 5.maija sēdes lēmumu”. 

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

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

pārsūdzēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, 

Ventspilī, LV-3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Labklājības ministrijai.                                                                                                       

 

23.§ 

PAR PIEDALĪŠANOS KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA (KPFI) 

FINANSĒTĀ PROJEKTU ATKLĀTAJĀ KONKURSĀ „KOMPLEKSI RISINĀJUMI 

SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI PAŠVALDĪBU ĒKĀS” 

 (ziņo: M.Dadzis) 

 

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 apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.542 „Klimata pārmaiņu 

einanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” nolikums”(turpmāk tekstā – MK 

noteikumi). MK noteikumu 25.2. punkts nosaka, ka, lai piedalītos konkursā, projekta 

iesniegumam jāietver sertificēta energoauditora veikta katras ēkas energoaudita pārskats, bet 

25.4.punkts – sertificēta arhitekta (vai sertificēta būvinženiera vienkāršotās renovācijas 

gadījumā) parakstīts paskaidrojuma raksts ar būvniecības izmaksu tāmi. 

Ar Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu „Par iespējamo līdzdalību 

projektu konkursos par energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās” energoaudita 

veikšanai Ances pirmsskolas izglītības iestādei, Ugāles vidusskolai, internātam un sporta 

manēžai, Puzes pamatskolai Užavas pamatskolai, Popes pirmsskolas izglītības iestādei, kā arī 

2008.gadā Ances pagasta sociālajai mājai veiktā energoaudita aktualizācijai no domes budžeta 

piešķirts finansējums līdz 2500,-LVL apmērā (ieskaitot PVN).Ir pabeigta Ances pagasta 

sociālās mājas energoaudita aktualizācija, projekts iesniegts konkursā par energoefektivitātes 

paaugstināšanu sociālajās dzīvojamās mājās. Ar energoauditora piedalīšanos veikta lēmumā 

noteikto objektu apsekošana, secinot, ka visi objekti atbilst iesniegšanai projektu konkursā, 

bez tam apsekota arī Piltenes pirmsskolas iestādes ēka, kuras energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai 2009.gadā izstrādāts tehniskais projekts, bet nav veikts energoaudits.Līdz ar to 

energoaudits, kā arī sertificēta būvinženiera paskaidrojuma raksts nepieciešami deviņām 

ēkām. Saņemts finanšu piedāvājums no SIA „Cetera”veikt energoauditu augstākminētajās 

ēkās. Šis energoauditors veicis energoauditus Ventspils pilsētas izglītības iestādēs, kas ieguva 

atbalstu projektu konkursa pirmajā kārtā. 

Ņemot vērā augstākminēto situāciju, lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvāku projekta 

pieteikuma sagatavošanu projektu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisijau samazināšanai pašvaldību ēkās”, kā arī  pamatojoties uz  Finanšu  komitejas 

14.07.2010. sēdes lēmumu, un 2010.gada 21.jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.542 

„Klimata pārmaiņu einanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” nolikums” 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. No Ventspils novada domes projektu līdzfinansēšanai un ieviešanai paredzētās 

izdevumu daļas finansēt sekojošus pasākumus, kas nepieciešami projekta 

sagatavošanai iesniegšanai atklātajā projektu konkursā ; 

1.1.   energoaudita sagatavošanu līdz 2850,00  LVL. 

1.2. sertificēta būvinženiera paskaidrojuma raksta sagatavošanu līdz 3000,00 LVL.  

1.3.  būvniecības izmaksu tāmju sagatavošanu līdz 3000,00 LVL. 

1.4. konsultantu piesaistei projekta iesnieguma sagatavošanai  līdz 3000,00  LVL. 

2. Lēmuma 1.punktā minētās summas iedalīt no pašvaldības pamatbudžeta no projekta 

līdzfinansējumiem. 

 

Sēdes vadītājs plkst.11.30 pasludina pārtraukumu uz 15 minūtēm. 

 

Sēde atsākas plkst. 11.45. 
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24. § 
PAR AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES PROJEKTA „SPORTA KOMPLEKSA 

REKONSTRUKCIJA NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ „TĀRGALES SKOLA”, 

TĀRGALĒ”REALIZĒŠANAI 

(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. 

Starp Ventspils novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu noslēgts līgums par projekta 

„Sporta kompleksa rekonstrukcija nekustamajā īpašumā „Tārgales skola”, Tārgalē” īstenošanu  

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-

2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.  

Ir pabeigts iepirkums un noslēgts līgums par rekonstrukcijas darbu veikšanu, darbu izpildes 

termiņš noteikts līdz 2010.gada 30.jūlijam, līguma summa – 143 649,81 LVL, noslēgts līgums 

par autoruzraudzības veikšanu (līguma summa – 2360,00 LVL) un par būvuzraudzības 

veikšanu (līguma summa – 1815,00 LVL). Projekta realizēšanai no Lauku atbalsta dienesta 

saņemts avansa maksājums 21 000,00LVL apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas 14.07.2010. sēdes 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. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta „Sporta kompleksa rekonstrukcija 

nekustamajā īpašumā „Tārgales skola”, Tārgalē” projekta pabeigšanai 25 000 LVL 

apmērā, aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot no 2011.gada 1.janvāra no novada 

domes pamatbudžeta. 

 

2. Lēmuma 1.punktā minētās summas atmaksa jāveic 5 gadu laikā no aizņēmuma 

saņemšanas brīža.  

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai (Z.Šnepstei) 

sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem”15.punkta nosacījumiem, un sagatavotos dokumentus 

iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 

2010.gada 17.augustam. 

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

 

25. § 
PAR AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES PROJEKTA „ZLĒKU PAMATSKOLAS ZĀLES 

UN PALĪGTELPU REKONSTRUKCIJA ZLĒKĀS, ZLĒKU PAGASTĀ”REALIZĒŠANAI.  

(ziņo: M.Dadzis) 

 

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

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Starp Ventspils novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu noslēgts līgums par 

projekta „Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu rekonstrukcija Zlēkās, Zlēku pagastā” 

īstenošanu  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 

2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.  

Ir pabeigts iepirkums un noslēgts līgums par rekonstrukcijas darbu veikšanu, darbu izpildes 

termiņš noteikts līdz 2010.gada 30.septembrim, līguma summa – 132 202,98 LVL, noslēgts 

līgums par autoruzraudzības veikšanu (līguma summa – 1322,03 LVL) un par būvuzraudzības 

veikšanu (līguma summa – 2000,- LVL). Projekta realizēšanai no Lauku atbalsta dienesta 

saņemts avansa maksājums 20 817,57 LVL apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.07.2010. sēdes 

lēmumu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, 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.  Ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta „Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu 

rekonstrukcija Zlēkās, Zlēku pagastā” finansējuma nodrošināšanai 114 707,44 LVL apmērā, 

aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot no 2011.gada 1.janvāra no novada domes 

pamatbudžeta, paredzot sekojošu aizņēmuma atmaksas kārtību: 

1.1. 52 365,93 LVL apmērā – līdz 2011.gada 1.jūlijam, pēc projekta realizēšanas saņemot 

Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo izdevumu daļējai 

atmaksai, 

1.2. 62 341,51LVL apmērā – 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. 

 

2.Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai (Z.Šnepstei) 

sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”15.punkta nosacījumiem, un sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2010.gada 17.augustam. 

 

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

 

26.§                                    
PAR AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES PTOJEKTA „PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA 

„LEJIŅAS-JŪRMALA”OTRĀ POSMA REKONSTRUKCIJA UŽAVAS PAGASTĀ” 

REALIZĀCIJAI  

(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. 

Ar Ventspils novada domes 2010.gada 4.februāra lēmumu „Par dalību ELFLA pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu konkursā” atbalstīta projekta 

„Pašvaldības autoceļa Lejiņas – Jūrmala otrā posma rekonstrukcija Užavas pagastā” 

iesniegšana Lauku atbalsts dienestā atklātu projektu iesniegumu konkursā Eiropas 
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lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 

pasākuma321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. 

2010.gada 26.martā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības 

pārvalde pieņēmusi lēmumu Nr.2.1-11/353 par projekta iesnieguma apstiprināšanu, nosakot, 

ka projekta īstenošana jāveic līdz 2010.gada 30.septembrim. 

Ir pabeigts būvdarbu iepirkums, paredzamo līgumcenu nosakot atbilstoši autoceļa Lejiņas-

Jūrmala pirmā posma rekonstrukcijas darbu iepirkuma rezultātiem (paredzamā līgumcena – 

77 200 LVL). Par cenu aptaujas uzvarētāju apstiprināts piedāvājums par summu 116 420,13 

LVL, kas bija arī iepirkuma piedāvājums ar zemāko cenu. 

Ņemot vērā augstākminētos apstākļus, lai varētu nodrošināt projekta realizāciju 

plānotajā apjomā un termiņā, un pamatojoties uz Finašu komitejas 14.07.2010. sēdes lēmumu, 

un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu 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. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta „Pašvaldības autoceļa Lejiņas-Jūrmala otrā 

posma rekonstrukcija Užavas pagastā”  finansējuma nodrošināšanai 116 420,13 LVL apmērā, 

aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot no 2011.gada 1.janvāra no novada domes 

pamatbudžeta, paredzot sekojošu aizņēmuma atmaksas kārtību: 

1.1. 47 851,24 LVL apmērā – līdz 2011.gada 1.jūlijam, pēc projekta realizēšanas 

saņemot Eiropas Savienības un valsts finansējumu projekta attiecināmo izdevumu 

daļējai atmaksai, 

1.2.  68 568,89 LVL apmērā – 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai (Z.Šnepstei) 

sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”15.punkta nosacījumiem, un sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2010.gada 17.augustam. 

 

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

27. § 
PAR AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES PROJEKTA „STIKLU SPECIĀLĀS 

INTERNĀTPAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA”REALIZĒŠANAI. 

(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. 

Starp Ventspils novada pašvaldību un Valsts Izglītības attīstības aģentūru noslēgts līgums par 

projekta „Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija” īstenošanu Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda finansētā pasākuma 3.1.3.3. „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras 

uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros.  Projekta kopējās 

attiecināmās izmaksas – 98 392 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālā fonda finansējums – 83 633 

LVL, pašvaldības līdzfinansējums – 14 759 LVL. Finansēšanas plāns paredz projekta 
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realizāciju līdz 2011.gada februārim, tai skaitā renovācijas darbu veikšanu 2010.gada 

3.ceturksnī. 

Ir noslēdzies renovācijas darbu iepirkums. Ņemot vērā iepirkuma rezultātā radīto 

līdzekļu ekonomiju, tiks gatavots līguma papildinājums par papildus renovācijas darbu 

veikšanu, lai nodrošinātu projektam piešķirtā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma 

apguvi, kā arī pamatojoties uz Finanšu komitejas 14.07.2010. sēdes lēmumu, un Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”15.punktu 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. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta „Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas 

renovācija” finansējuma nodrošināšanai līdz 78 714 LVL apmērā, aizņēmuma pamatsummas 

atmaksu uzsākot no 2011.gada 1.janvāra no novada domes pamatbudžeta, paredzot  sekojošu 

aizņēmuma atmaksas kārtību: 

1.1. līdz 83 633 LVL apmērā (atkarībā no veikto iepirkumu rezultātiem) – līdz 

2011.gada 1.oktobrim, pēc projekta realizēšanas saņemot Eiropas Savienības un 

valsts finansējumu projekta attiecināmo izmaksu daļējai atmaksai, 

1.2. līdz 14 759 LVL apmērā (atkarībā no veikto iepirkumu rezultātiem) – 20 gadu 

laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai (Z.Šnepstei) 

sagatavot aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”15.punkta nosacījumiem, un sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2010.gada 17.augustam. 

 

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

 

28. § 
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTU 

TEHNISKI – EKONOMISKO PAMATOJUMU IZSTRĀDEI. 

(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. 

Atbilstoši  Ventspils novada domes lēmumiem, lai piesaistītu Eiropas Reģionālā fonda 

finansējumu ūdenssaimniecības attīstībai, Ventspils novada pašvaldība Vides ministrijā  

atklātā projektu konkursa „Ūdenssaimniecības infrastruktūras apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 2000” trešajā kārtā ir iesniegusi projektu iesniegumus „Ventspils novada Puzes 

pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība”(tehniski – ekonomiskā pamatojuma 

izstrādātājs – SIA „PROFIN”) un „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Ziru pagasta 

Ziru ciemā”(tehniski – ekonomiskā pamatojuma izstrādātājs – SIA „Firmus Design and 

Construction”). 



 

 

27 

Ņemot vērā, ka 2010.gada 4.ceturksnī projektu konkursa trešajai kārtai tiek paredzēta 

papildus pieteikšanās, lai savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavotu projektu iesniegumus, kā arī 

Finanšu komitejas  14.07.2010. sēdes lēmumu, un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 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. Atzīt par nepieciešamu, ka atklātā projektu konkursa  „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” trešās kārtas projektu iesniegumu 

sagatavošanai tiek izstrādāti tehniski – ekonomiskie pamatojumi ūdenssaimniecības attīstībai 

Zlēku pagasta Zlēku ciemā un Tārgales pagasta Dokupes ciemā un Vārves pagasta Zūru 

ciemā. 

2. Šī lēmuma 1.punktā noteikto darbu veikšanai no Ventspils novada domes pamatbudžeta 

projektu līdzfinansēšanai un ieviešanai paredzētās izdevumu daļas piešķirt finansējumu līdz 

6700,00 LVL apmērā (ieskaitot PVN). 

 

29.§ 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA  „AIVAS”,  TĀRGALES  PAGASTĀ, 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 12.07.2010., reģ.Nr.2129, ir saņēmusi SIA „Damsijas“ izstrādāto 

nekustamā īpašuma „Aivas“, Tārgales pagastā, detālplānojuma pirmo redakciju.    

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

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

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 22.jūlija 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. Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamā īpašuma „Aivas“, detālplānojuma pirmo 

redakciju nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

2. Detālplānojuma „Aivas“ izstrādātājiem SIA „Damsijas“ informēt detālplānojuma 

teritorijai blakus esošo teritoriju īpašniekus par apgrūtinājumiem, kuri radīsies 

apstiprinot un īstenojot detālplānojumu. 

 

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam (M.Laksbergs) četru nedēļu laikā pēc šī lēmuma 

pieņemšanas, organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba uzdevumā 

minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 

 

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

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 
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Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma izstrādātājam SIA „Damsijas”, Brīvības 

gatve 223, Rīga, LV-1039. 

 

30.§ 
PAR ĪPAŠUMA „LIPSTIŅI”,  POPES PAGASTĀ, DETĀLPLĀNOJUMA  GALA 

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 pašvaldībā ir saņemta SIA „A.R.T. projekts“ izstrādātā 

detālplānojuma gala redakcija nekustamam īpašumam „Lipstiņi“, kadastra numurs 9856 001 

0066,  Ventspils novada Popes pagastā.    

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

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

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 22.jūlija 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lipstiņi“, Popes pagastā,Ventspils novadā, kadastra 

numurs 9856 001 0066, detālplānojuma gala redakciju. 

 

2. Izdot Ventspils novada saistošos noteikumus Nr.20 “Detālais plānojums īpašumam 

„Lipstiņi“, Popes pagastā, Ventspils novadā,  kadastra numurs 9856 001 0066“. 

 

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

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“  79.punktu iesniegt detālplānojumu 

Valsts Zemes dienestā. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Popes pagasta pārvaldei, 

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

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

LV-1057. 

 

31.§ 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA  „POLDERI”,  UŽAVAS  PAGASTĀ, 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. 
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   Ventspils novada pašvaldība 01.07.2010., reģ.Nr.1983, ir saņēmusi SIA „WESTHAUS“ 

izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju Užavas pagasta vēju ģeneratoru parkam „Polderi“.    

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

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

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 22.jūlija 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. Ventspils novada Užavas pagasta vēju ģeneratoru parka „Polderi“, detālplānojuma 

pirmo redakciju nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

2. Detālplānojuma „Polderi“ izstrādātājiem SIA „WESTHAUS“  informēt detālplānojuma 

teritorijai blakus esošo teritoriju īpašniekus par apgrūtinājumiem, kuri radīsies 

apstiprinot un īstenojot detālplānojumu. 

 

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam (L.Erliha-Štranka) četru nedēļu laikā pēc šī 

lēmuma pieņemšanas, organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba 

uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 

 

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

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Užavas pagasta pārvaldei, detālplānojuma izstrādātājam SIA „WESTHAUS”, Lielais 

prospekts 48, Ventspils,  LV-3601. 

                                     

32.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA VĀRVES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

GROZĪJUMU GALA 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 pašvaldībā saņemta Ventspils novada Vārves  pagasta teritorijas 

plānojuma grozījumu gala redakcija. 

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

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

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 22.jūlija 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. Apstiprināt Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumus kā gala 

redakciju. 
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2. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam (A.Brālīte), divu nedēļu laikā pēc šā lēmuma 

pieņemšanas, Vārves pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju nosūtīt 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai atzinuma sniegšanai. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Vārves pagasta pārvaldei. 

 

33. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU ZEMES REFORMAS 

PABEIGŠANAI NODOTAJĀM ZEMES VIENĪBĀM 

(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 10.06.2010. ir saņēmusi Valsts zemes dienesta  (VZD) 

Kurzemes reģionālās nodaļas, adrese: Graudu ielā 27, Liepājā, LV-3401, Vietējās pašvaldības 

līmeņa un rajona līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijas (parakstījusi komisijas 

priekšsēdētāja I.Liepiņa) vēstuli ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un 

tiem piekrītošo zemes platību zemes reformas pabeigšanai nodotajām zemes vienībām. 

Vēstulei pievienoti dokumenti: zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes saraksts 

Ventspils novadā (četras lapas).  

Izskatot VZD vēstuli un pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

pievienotajā sarakstā ir uzskaitītas Ventspils novada administratīvajā teritorijā esošas zemes 

vienības, kuras saskaņā ar (bijušo) pašvaldību padomju lēmumiem tikušas nodotas valstij ar 

mērķi izmantot tās zemes reformas pabeigšanai. 

Saskaņā ar „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta 1.daļas 1.punkta 

nosacījumiem, vietējā pašvaldība nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tiem 

piekrītošo zemes platību Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai vai tās daļai. 

Atbilstoši spēkā esošiem Ances, Popes un Tārgales pagastu teritorijas plānojumiem sarakstā 

iekļautās zemes vienības galvenokārt atrodas zonējumos: lauksaimniecībā izmantojamā 

teritorija un mežsaimniecībā izmantojamā teritorija.  

 

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

pirmās daļas 13.punktu; Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļas 1.punktu; 

2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1., 21.punktu; Ances pagasta teritorijas plānojumu, Popes pagasta teritorijas plānojumu, 

Tārgales pagastu teritorijas plānojumu, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 21.07.2010. 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. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekrītošo zemes platību šādām 

zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām:  
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Pagasts Z.v. kadastra 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

aptuvenā  

platība, 

ha 

Zemes vienībai 

noteiktais Nekustamā 

īpašuma lietošanas 

mērķa kods* 

Zemes vienības 

nosaukums 

Ances  98440120025 10.5 0101 bez nosaukuma 

Ances  98440050107 3.9 0101 bez nosaukuma 

Ances  98440110042 3.4 0101 bez nosaukuma 

Ances  98440080134 2.6 0101 bez nosaukuma 

Ances  98440080144 2.1 0101 bez nosaukuma 

Ances  98440080145 0.85 0101 bez nosaukuma 

Popes 98560030301 3.4 0201 „Strazdi” 

Tārgales  98660260112 13.3 0101 „Nogāzes” 

Tārgales  98660260084 10.0 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660270064 9.9 0101 „Pūpoliņi” 

Tārgales  98660020070 7.5 0201 „Jaunkrinkeļi” 

Tārgales  98660060080 6.5 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660150145 4.9 0101 „Odi” 

Tārgales  98660230059 3.8 0101 „Ūbeles” 

Tārgales  98660180104 3.3 0101 „Alkšņi” 

Tārgales  98660260140 3.2 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660020106 2.9 0201 „Svīres” 

Tārgales  98660010112 2.7 0201 bez nosaukuma 

Tārgales  98660260150 2.7 0101 „Maizītes” 

Tārgales  98660180149 2.4 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660260151 2.4 0101 „Kaprāļi” 

Tārgales  98660040061 2.1 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660190054 1.9 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660140030 1.8 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660170051 1.8 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660250017 1.8 0101 „Žubes” 

Tārgales  98660010068 1.6 0201 bez nosaukuma 

Tārgales  98660180054 1.6 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660180076 1.6 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660180116 1.6 0101 „Vakarlēpji” 

Tārgales  98660220040 1.6 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660180058 1.5 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660230061 1.5 0101 „Pūces” 

Tārgales  98660200058 1.4 0101 „Ķīvītes” 

Tārgales  98660070119 1.1 0101 „Svilpastes” 

Tārgales  98660180055 1.1 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660240134 1.0 0101 „Irbes” 

Tārgales  98660080047 0.8 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660150127 0.78 0101 bez nosaukuma 

Tārgales  98660260175 0.7 0101 „Melderi” 

Tārgales  98660141734 0.5 0101 „Kamārce 134” 

Tārgales  98660180099 0.5 0101 bez nosaukuma 

 

* Atšifrējums nekustamā īpašuma lietošanas mērķu kodiem:  

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,   
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0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.   

 

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

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Valsts zemes dienesta 

Kurzemes reģionālai nodaļai. 

 

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

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

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

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

34. § 
PAR ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 9856 003 0230, POPES PAGASTĀ, 

PLATĪBAS PRECIZĒŠANU. 

(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 ir saņēmusi atzinumu (reģ. Nr.911) no Popes pagasta pārvaldes 

ar ierosinājumu precizēt pašvaldības tiesiskā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra 

numuru  9856 003 0230 platību. Atzinumam pievienota Valsts zemes dienesta (VZD) 

Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils biroja 12.03.2010. vēstule (Nr.11-09/K-0057858) ar 

lūgumu aktualizēt zemes vienības platību, izdruka (grafiskā shēma) no nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas (IS). 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: zemes vienība ar 

kadastra nr.9856 003 0230, atrodas Popes ciema teritorijā. Zemes vienība uz nomas līgumu 

pamata ir nodota lietošanā pagasta iedzīvotājiem personīgo palīgsaimniecību uzturēšanai, 

VZD IS reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). Zemes vienības platība pirms 

kadastrālās uzmērīšanas saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma kadastra IS esošiem datiem ir 

8,0 (astoņi) ha. No VZD iesniegtajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra IS telpiskajiem 

datiem konstatēts, ka tā ir aptuveni 14,0 (četrpadsmit veseli) ha. Saskaņā ar likuma “Par zemes 

reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.daļas noteikumiem, kuri nosaka: “Ja 

kadastrālajā uzmērīšanā  noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes 

platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes 

piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība 

pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.”.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 

lauku apvidos” 2.panta 9.daļu, 2010.gada 23.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.193 

"Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 92.2.punktu; 

2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.2. punktu; vadoties no VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

materiāliem, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas (15.07.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

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

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

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra numuru 9856 003 0230, Popes pagastā, aptuveno 

(pirms kadastrālās uzmērīšanas) platību 14,0 (četrpadsmit veseli) ha saskaņā ar grafisko 

shēmu šī lēmuma pielikumā, nosakot zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101); 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Popes pagasta pārvaldei un Valsts 

Zemes dienesta Kurzemes reģionālās pārvaldes Ventspils birojam. 

 

3. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu trešās personas var 

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

viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

35.§ 
PAR ATĻAUJU LIUDMILAI DURANDI  

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „BRĪDAGI”, 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 dome 14.06.2010. ir saņēmusi 18.06.2010. ir saņēmusi Lietuvas Republikas 

pilsones Liudmilas Durandi, personas kods ***, dzīvojošas: ***, iesniegumu (reģistrēts ar 

Nr.1.10.-524), kurā tiek lūgts atļaut iegūt īpašumā Ugāles pagasta Dzirnavās esošā nekustamā 

īpašuma ,,Brīdagi” zemes vienību ar kadastra numuru***, kopplatība 0.53 ha. Iesniegumam 

pievienoti dokumentu kopijas: 18.06.2010. pirkuma līgums, zemes vienības robežu plāns, 

L.Durandi pases kopija. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Liudmila Durandi, 

personas kods ***, kā Lietuvas Republikas pilsone atbilst likuma ,,Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 28.panta 4.daļā minētajai personu kategorijai, kas zemi iegūt īpašumā var ar 

ierobežojumiem, kuri noteikti šī likuma 29.pantā. Ievērojot likuma ,,Par zemes privatizāciju 

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

vienības „Brīdagi” iegūšanu L.Durandi īpašumā. Zemes vienība ,,Brīdagi”, kadastra 

numurs***, ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja, un palīgēka. Saskaņā ar 2007.gada 

zemes robežu plānu, zemes vienība daļēji (0.04 ha jeb 400 m
2
) atrodas Engures upes 

aizsargjoslas teritorijā. Likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta otrās daļas 

4.punktā noteikts, ka ES valstu pilsoņi nevar iegūt īpašumā zemi publisko ūdensteču 

aizsargjoslās, izņemot nogabalus, koros paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas 

plānojumam. Atbilstoši spēkā esošam Ugāles pagasta teritorijas plānojumam zemes vienība 

„Brīdagi” atrodas Dzirnavu ciema teritorijā, zonējumā: Jaukta atpūtas un dzīvojamās apbūves 

teritorija. Tādējādi konstatēts, ka uz zemes vienību ,,Brīdagi” neattiecas likuma ,,Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 29.panta 2.daļā minētie ierobežojumi tās iegūšanai L.Durandi 

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 
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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 Lietuvas Republikas pilsonei Liudmilai  Durandi (Liudmila Durandi), personas 

kods***, iegūt īpašumā zemes vienību ,,Brīdagi”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

36.§ 
PAR ATĻAUJU JEĻENAI KAZARKINAI  

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „KAIJA 135”, 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 02.07.2010. ir saņēmusi Latvijas Republikas nepilsoņa Jeļenas 

Kazarkinas, personas kods***, dzīvojošas:***, iesniegumu  (reģistrēts ar Nr.1.10.-532), ar 

lūgumu atļaut iegūt īpašumā Tārgales pagasta esošā nekustamā īpašuma ,,Kaija 135” zemes 

vienību ar kadastra numuru***, kopplatība 0.0646 ha (646 m
2
), ar nolūku uz tās būvēt dārza 

mājiņu. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: notariāli apliecināts (zvēr. notārs 

M.Laiviņa-Laiveniece) 02.07.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, izkopējums no 

Tārgales pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Jeļena  Kazarkina kā 

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

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

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

1.daļu un 2.daļu, domei ir pienākums izskatīt jautājumu par zemes vienības „Kaija 135” 

iegūšanu J.Kazarkinas īpašumā. Zemes vienība ,,Kaija 135”, kadastra numurs***, ir 

neapbūvēta, tā atrodas Tārgales pagastā Standzes ciema teritorijā. Saskaņā ar zemes robežu 

plānu, zemes vienība atrodas Ventas upes aizsargjoslas teritorijā. Likuma ,,Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta otrās daļas 4.punktā noteikts, ka ES valstu pilsoņi nevar 

iegūt īpašumā zemi publisko ūdensteču aizsargjoslās, izņemot nogabalus, koros paredzēta 

apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam. No spēkā esošā Tārgales pagasta 

teritorijas plānojuma grafiskās daļas izriet, ka zemes vienība „Kaija 135” atrodas zonējumā: 

vasarnīcu apbūves teritorija. Tādējādi konstatēts, ka uz zemes vienību ,,Kaija 135” neattiecas 

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

iegūšanai J.Kazarkinas 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 Jeļenai Kazarkinai, personas kods***, iegūt īpašumā zemes vienību ,,Kaija 

135”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
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37.§ 
PAR ATĻAUJU JOHANAM ŠTIRCAM 

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „LIEPAVOTI”, 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 14.07.2010. ir saņēmusi Vācijas Federatīvās Republikas pilsoņa 

Johana Štirca (pasē - Johann Stūrz), pases Nr. ***, dzīvojoša: ***, iesniegumu (reģistrēts ar 

Nr.1.10.-579), (***) ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Tārgales pagasta Skaru ciemā esošā 

nekustamā īpašuma ,,Liepavoti” zemes vienību ar kadastra numuru***, kopplatība 1.1 ha, ar 

nolūku uz tās būvēt dzīvojamo māju. Iesniegumam pievienoti dokumentu kopijas: notariāli 

apliecināts (zvēr. notārs M. Laiviņa-Laiveniece) 16.06.2010. pirkuma līgums, zemes vienības 

robežu plāns, zemesgrāmatu apliecība, J.Štirca pases kopija. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Johans Štircs (pasē - 

Johann Stūrz) kā Vācijas Federatīvās Republikas 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 „Liepavoti” iegūšanu J.Štirca īpašumā. Zemes vienība ,,Liepavoti”, 

kadastra numurs***, ir neapbūvēta, tā atrodas Tārgales pagasta Skaru ciema teritorijā. 

Saskaņā ar valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma kadastra reģistra (KR) 

informācijas sistēmas datiem, zemes vienībai ,,Liepavoti” noteiktais lietošanas mērķis ir: 

zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

Likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta otrās daļas 5.punktā noteikts, ka ES 

valstu pilsoņi nevar iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi atbilstoši pašvaldības teritorijas 

plānojumam. No spēkā esošā Tārgales pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas izriet, ka 

zemes vienība „Liepavoti” atrodas  zonējumā: plānotā jaukta sabiedriskās, darījumu un 

dzīvojamās apbūves teritorija. Tādējādi konstatēts, ka uz zemes vienību ,,Liepavoti” 

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

ierobežojumi tās iegūšanai J.Štirca 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 Vācijas Federatīvās Republikas pilsonim Johanam Štircam (pasē - Johann 

Stūrz), pases Nr.***, iegūt īpašumā zemes vienību ,,Liepavoti”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

38.§ 
PAR ATĻAUJU VIKTORAM IGNATOVAM 

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „AKMEŅDZIRAS 191”, TĀRGALES 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 dome 07.07.2010. ir saņēmusi Latvijas Republikas nepilsoņa Viktora 

Ignatova, personas kods***, dzīvojoša:***, iesniegumu  (reģistrēts ar Nr.1.10.-539), ar 

lūgumu atļaut iegūt īpašumā Tārgales pagasta esošā nekustamā īpašuma ,,Akmeņdziras 191” 

zemes vienību ar kadastra numuru***, kopplatība 0.0592 ha (592 m
2
), ar nolūku mazdārziņa 

uzturēšanai. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: notariāli apliecināts (zvēr. notārs 

M. Laiviņa-Laiveniece) 22.06.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu 

plāns, V.Ignatova pases kopija, izkopējums no Tārgales pagasta teritorijas plānojuma grafiskās 

daļas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Viktors Ignatovs kā 

Latvijas Republikas 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 zemes vienības 

„Akmeņdziras 191” iegūšanu V.Ignatova īpašumā. Zemes vienība ,, Akmeņdziras 191”, 

kadastra numurs***, ir neapbūvēta. No spēkā esošā Tārgales pagasta teritorijas plānojuma 

grafiskās daļas izriet, ka tā atrodas Tārgales pagastā Akmeņdziru ciemā, zonējumā: vasarnīcu 

apbūves teritorija. Tādējādi konstatēts, ka uz zemes vienību ,,Akmeņdziras 191” neattiecas 

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

iegūšanai V.Ignatova 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 Viktoram Ignatovam, personas kods***, iegūt īpašumā zemes vienību 

,,Akmeņdziras 191”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 

39.§ 

PAR ATĻAUJU JEĻENAI UTKINAI  

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  JELGAVAS IELĀ 17A, PILTENĒ  

(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 16.07.2010. ir saņēmusi Latvijas Republikas nepilsones 

Jeļenas Utkinas, personas kods***, dzīvojošas:***, iesniegumu  (reģistrēts ar Nr.1.10.-592), 

ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 17A, Piltenē, zemes vienību 

ar kadastra numuru***, kopplatība 0.1553 ha (1553 m
2
), uz tās esošās dzīvojamās mājas 

uzturēšanai. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 15.07.2010. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Jeļena Utkina kā 

Latvijas Republikas nepilsone atbilst likuma ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas 
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pilsētās” 20.panta 2.daļā minētajai personu kategorijai, kas zemi iegūt īpašumā var ar 

ierobežojumiem, kuri noteikti šī likuma 21.pantā. Zemes vienība Jelgavas ielā 17A, Piltenē, 

kadastra numurs***, ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja un palīgēka. No spēkā esošā 

Piltenes pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas izriet, zemes vienība atrodas zonējumā: 

individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija. Tādējādi konstatēts, ka uz zemes vienību 

Jelgavas ielā 17A, Piltenē, neattiecas likumā ,,Par zemes reformu Latvijas Republikas 

pilsētās” noteiktie ierobežojumi tās iegūšanai J.Utkinas īpašumā.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma ,, Par zemes reformu Latvijas 

Republikas pilsētās” 20.panta 2.daļu; 22.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 Jeļenai Utkinai, personas kods***, iegūt īpašumā zemes vienību Jelgavas ielā 

17A, Piltenē.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

40.§ 
PAR  LIETOŠANAS MĒRĶA MAIŅU  

ZEMES VIENĪBAI „MEŽAPARKS”, 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, izskatot dokumentus par tās tiesiskā valdījumā esošas 

zemes vienības „Mežaparks”, kadastra Nr.9860 005 0230, Puzes pagastā, nodošanu nomas 

lietošanā privātpersonām, konstatē, ka minētās zemes vienības Valsts zemes dienesta  (VZD) 

Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā (KR) pašlaik reģistrētais lietošanas mērķis 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), 

neatbilst tās faktiskai izmantošanai dabā. Uz zemes vienības atrodas 1973. gadā izveidots 

dabas parks, kurā aug Pensilvānijas osis, Eiropas baltegle, Kalnu priede, Sarkanais ozols, 

Irbenes, Zeltlijas, Čužas u.c. vērtīgi un reti koki. Tāpat tur atrodas brīvdabas estrāde. Šo 

teritoriju iedzīvotāji izmanto atpūtas un izklaides vajadzībām. Zemes vienības robežu plānā 

uzskaitītie zemes lietošanas veidi ir: pļavas – 8.3 ha, zem ūdeņiem – 0.57 ha, zem ēkām, 

pagalmiem - 0.04 ha, zem ceļiem – 0,09 ha, pārējās zemes – 5.02 ha.  

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

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

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

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

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

jautājumu komitejas 21.07.2010. 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. Noteikt zemes vienībai “Mežaparks”, kadastra numurs 9860 005 0230, Puzes pagastā, 

kopplatība 14.02 ha, sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:  
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1.1.  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  

(NĪLM kods – 0101) platībai 8.3 ha, 

1.2.  Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 

objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 

kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa  (NĪLM kods – 0501) platībai 

5.72 ha. 

  

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Valsts zemes dienesta Kurzemes 

reģionālai nodaļai un Puzes pagasta pārvaldei. 

 

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

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

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

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

41.§ 
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 MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts 

vai pašvaldības zemes nomu” nosacījumiem;  Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 21.07.2010. 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 10 personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām. 

 

42.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „BRĪDAGI“, UGĀLES 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 18.06.2010. ir saņēmusi Lietuvas pilsones Liudmilas Durandi, 

personas kods***, dzīvojošas:***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-524), ar piedāvājumu 

izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Apolinaram Bucevičus, 

personas kods 250839-11679, piederošo nekustamo īpašumu: ”Brīdagi”, kadastra numurs***, 

kas sastāv no zemes gabala ar kopplatība 0.53 ha, dzīvojamās mājas un palīgēkas, Ugāles 

pagastā. Iesniegumam pievienoti dokumentu kopijas: 18.06.2010. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecības, 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 ”Brīdagi”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

43.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „UPESKALNI“, 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 13.07.2010. ir saņēmusi SIA ”Apodziņi”, reģistrācijas 

Nr.41202012716, jur. adrese: ”Vizbuļi”, Lībagu pagasts, Talsu novads, valdes locekļa Dzintara 

Jēkabsona, personas kods***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-560), ar piedāvājumu izlemt 

jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Verneram Meženiekam, personas 

kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Upeskalni”, kadastra numurs***, kopplatība 3.7 ha, 

Ugāles pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumenti: 12.07.2010. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecības kopija, 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 ”Upeskalni”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
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44.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU JELGAVAS IELĀ 17A, PILTENĒ   

(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 16.07.2010. saņēmusi Jeļenas Utkinas, personas kods ***, 

dzīvojošas: Stradiņa ielā 21-21, Ventspilī, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-591), ar 

piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Aleksandrai 

Sidorovičai, personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu: Jelgavas ielā 17A, Piltenē, 

kadastra numurs***, kas sastāv no zemes gabala ar kopplatība 0.1553 ha, dzīvojamās mājas un 

palīgēkas. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 15.07.2010. 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 21.jūlija 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 Jelgavas ielā 17A, Piltenē. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

45.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „JAUNROGAS“, 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 16.07.2010. ir saņēmusi Paula Freidenfelda, personas kods***, 

dzīvojoša: ”***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-609), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Maijai Konradei, personas kods   ***, piederošo 

nekustamo īpašumu: ”Jaunrogas”, kadastra numurs***, kopplatība 50.0 ha, Ances pagastā. 

Iesniegumam pievienotas dokumenti: 15.07.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecības 

kopija, zemes robežu plāna kopija. 

 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 
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komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 ”Jaunrogas”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

46.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „LIEPATI“, 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 16.07.2010. ir saņēmusi Paula Freidenfelda, personas kods***, 

dzīvojoša:88*, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-607), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu: ”Liepati”, 

kadastra numurs***, kopplatība 6.7 ha, Ances pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumenti: 

15.07.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna kopija. 

 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 21.jūlija 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, M.Libkovskis, N.Sileviča, E.Kuģeniece, 

D.Veidemanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  n o l e m j: 

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Liepati”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

47.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „PURMAĻI“, 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 20.07.2010. ir saņēmusi SIA ”Remtes Transports”, reģistrācijas 

Nr.58503007401, valdes priekšsēdētāja Uģa Zandera, dzīvojoša: ***, iesniegumu (reģistrēts ar 

Nr.1.10.-612), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā 
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uz Mārai Dansonei, personas kods**8, piederošo nekustamo īpašumu: ”Purmaļi”, kadastra 

numurs***, kopplatība 11.4 ha, Usmas pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumenti: 

19.07.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna kopija. 

 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 21.jūlija 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 ”Purmaļi”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

48.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „UPMAĻI”, 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 14.07.2010. ir saņēmusi SIA ”V.B. Meža serviss”, reģistrācijas 

nr.41203030189, reģistrēta ”Pļavsargos”, Alsungas novadā, LV-3306, valdes priekšsēdētāja 

Valda Bergmaņa iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-582), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Liai Griezei, personas kods***, un Anitai Griezei, 

personas kods***, kopīpašumā piederošo nekustamo īpašumu „Upmaļi”, kadastra 

apzīmējums***, Usmas pagastā, platība 7.1 ha. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 13.07.2010. 

pirkuma līguma kopija, izdruka no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Upmaļi”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

49.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „BUTRIKI”, PILTENES 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 22.06.2010. ir saņēmusi Andreja Butrika, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-524), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Olgai Grustānei, pers.k.***, piederošo nekustamo 

īpašumu „Butriki”, kadastra apzīmējumu***, Piltenes pagastā, platība 2.0 ha. Iesniegumam 

pievienoti dokumenti: 22.06.2010. notariāli apliecināts (zvēr. notārs L.Grāvīte, reģ. Nr.1120) 

pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecības kopija, robežu plāna kopija. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Butriki”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

50.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „RUBEŅI”, USMAS PAGASTĀ,  

ZEMES VIENĪBU  

  (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 14.07.2010. ir saņēmusi SIA ”V.B. Meža serviss”, reģistrācijas 

nr.41203030189, reģistrēta ”Pļavsargos”, Alsungas novadā, LV-3306, valdes priekšsēdētāja 

Valda Bergmaņa iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-582), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Liai Griezei, personas kods***, un Anitai Griezei, 

personas kods***, kopīpašumā piederošā nekustamā īpašuma „Rubeņi”, Usmas pagastā, sastāvā 

ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu***, platība 6.2 ha. Iesniegumam pievienoti 

dokumenti: 13.07.2010. pirkuma līgums, L.Griezes un A.Griezes 13.07.2010. izsniegta pilnvara 

SIA ”V.B. Meža serviss” veikt darījumus ar nekustamo īpašumu „Rubeņi”, zemes vienības 

robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 nekustamā īpašuma „Rubeņi” sastāvā ietilpstošo 

zemes vienību. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

51.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „JAUNSINEPES”, USMAS PAGASTĀ,  

ZEMES VIENĪBU  

 (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 14.07.2010. ir saņēmusi SIA ”V.B. Meža serviss”, 

reģistrācijas nr.41203030189, reģistrēta ”Pļavsargos”, Alsungas novadā, LV-3306, valdes 

priekšsēdētāja Valda Bergmaņa iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-584), ar piedāvājumu izlemt 

jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Eduardam Griezem, personas 

kods***, piederošā nekustamā īpašuma „Jaunsinepes”, Usmas pagastā, sastāvā ietilpstošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu***, platība 7.1 ha. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 

13.07.2010. pirkuma līgums, E.Griezes 13.07.2010. izsniegta pilnvara SIA ”V.B. Meža serviss” 

veikt darījumus ar nekustamo īpašumu „Jaunsinepes”, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes 

vienības robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.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 „Jaunsinepes” sastāvā ietilpstošo 

zemes vienību. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

52.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MAZVILSKALNI”, USMAS PAGASTĀ,  

ZEMES VIENĪBU  

 (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. 
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Ventspils novada pašvaldība 14.07.2010. ir saņēmusi SIA ”V.B. Meža serviss”, reģistrācijas 

nr.41203030189, reģistrēta ”Pļavsargos”, Alsungas novadā, LV-3306, valdes priekšsēdētāja 

Valda Bergmaņa iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-586), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Ainai Švānei, personas kods***, piederošā 

nekustamā īpašuma „Mazvilskalni”, Usmas pagastā, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu***, platība 16.4 ha. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 13.07.2010. 

pirkuma līgums, A. Švānes 13.07.2010. izsniegta pilnvara SIA ”V.B. Meža serviss” veikt 

darījumus ar nekustamo īpašumu „Mazvilskalni”, zemes vienības robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Mazvilskalni” sastāvā 

ietilpstošo zemes vienību. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

53.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „JANSONI”, UGĀLES PAGASTĀ,  

ZEMES VIENĪBU  

 (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. 

    Ugāles pagasta pārvalde 22.06.2010.Ventspils novada pašvaldība 02.07.2010. ir 

saņēmusi Māra Kalliņa, personas kods***, dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-

535), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz 

Marekam Jansonam, personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu „Jansoni”, kadastra 

apzīmējums***, Ugāles pagastā, platība 15.22 ha. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 

10.06.2010. pirkuma līguma kopija, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna 

kopija. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Jansoni”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
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54.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „AUČI”, 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 01.07.2010. ir saņēmusi Aivja Fišera, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-530), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Ainaram Dubenlāžem, personas kods***, 

piederošo nekustamo īpašumu „Auči”, kadastra apzīmējums***, Popes pagastā, sastāvoša no 

zemes vienības ar platību 8.8 ha, un uz tās esošas dzīvojamās mājas ar palīgēkām. Iesniegumam 

pievienoti dokumenti: 01.07.2010. notariāli apliecināts (zvēr. notārs M.Laiviņa-Laiveniece, reģ. 

Nr.2827) pirkuma līguma kopija, zemesgrāmatu apliecības kopija. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Auči”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

55.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „BRŪŽI”, 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 28.06.2010. ir saņēmusi Ilzes Meieres, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-525), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Aldim Jencim, personas kods***, piederošo 

nekustamo īpašumu „Brūži”, kadastra apzīmējums  ***, Popes pagastā, sastāvoša no divām 

zemes vienībām ar kopplatību 17.1 ha, un dzīvojamās mājas ar palīgēku. Iesniegumam 

pievienoti dokumenti: 01.06.2010. pirkuma līguma kopija, zemesgrāmatu apliecības kopija, 

zemes robežu plāna kopija. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 
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1.daļas 18.punktu, 78.pantu  un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Brūži”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

56.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KRĀCĪTES”, 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 13.07.2010. ir saņēmusi Anda Krača, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-562), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu „Krācītes”, 

kadastra apzīmējums***, Tārgales pagastā, sastāvoša no trīs neapbūvētām zemes vienībām ar 

kopplatību 25.7 ha. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 12.07.2010. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna kopija. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Krācītes”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

57.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „IRBENĀJI”, TĀRGALES PAGASTĀ,  

ZEMES VIENĪBU  

 (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 22.06.2010. ir saņēmusi Anda Bērziņa, personas kods ***, 

dzīvojoša ***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-523), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 
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pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošā nekustamā īpašuma „Irbenāji”, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu***, Tārgales pagastā, platība 0.5 ha. Iesniegumam 

pievienoti dokumenti: 21.06.2010. pirkuma līguma kopija. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Irbenāji”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 
 

58.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KAIJA 36”, 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 15.07.2010. ir saņēmusi Sergeja Kudrjavceva, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-588), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Ivanam Kudrjavcevam, personas kods 

***,piederošo nekustamo īpašumu „Kaija 36”, kadastra apzīmējums***, Tārgales pagastā, 

sastāvoša no zemes vienības ar kopplatību 0.0584 ha (584 m
2
), un uz tās esošas dārza mājiņas ar 

palīgēku. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 14.07.2010. notariāli apliecināta (zvēr. notārs 

M.Laiviņa-Laiveniece, reģ. Nr.3072) pirkuma līguma kopija, zemes robežu plāna kopija. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Kaija 36”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 

59.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „VIMBAS”, ZLĒKU 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 09.07.2010. ir saņēmusi Dzintara Dankbāra, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-549), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Uldim Dusam, personas kods ***,piederošo 

nekustamo īpašumu „Vimbas”, kadastra apzīmējums***, Zlēku pagastā, sastāvoša no 

neapbūvētas zemes vienības ar kopplatību 3.01 ha. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 

07.07.2010. pirkuma līgums, izdruka no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Vimbas”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

60.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MEŽARĀJI”, ZIRU PAGASTĀ,  

ZEMES VIENĪBU  

 (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 19.07.2010. ir saņēmusi SIA ”Kurzemes mežierīcība”, reģistrācijas 

nr.41203018928, reģistrēta ”Uplejās”, Ziru pagastā, Ventspils novadā, valdes priekšsēdētāja 

Dz.Dankbāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-615), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Arvīdam Mazjūlim, personas kods ***, piederošā 

nekustamā īpašuma „Mežarāji”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu***, Ziru pagastā, 

platība 12.5 ha. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 16.07.2010. notariāli apliecināta (zvēr. 

notārs Irīna Birzniece, reģistra Nr.2059) pirkuma līguma kopija, izdruka no Valsts vienotās 

datorizētās zemesgrāmatas, zemes robežu plāna kopija. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 nekustamā īpašuma „Mežarāji”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

61.§ 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „JAUNPRIEKUĻI”, 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. 

 Ugāles pagasta pārvalde 22.06.2010. un Ventspils novada pašvaldība 02.07.2010. ir 

saņēmusi Alda Priekuļa, personas kods***, dzīvojoša ***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-

534), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Jānim 

Maigonim Driekam, personas kods***, piederošo nekustamo īpašumu „Jaunpriekuļi”, kadastra 

apzīmējums***, Ugāles pagastā, platība 13.0 ha. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 

10.06.2010. pirkuma līguma kopija, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna 

kopija. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 21.jūlija 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 „Jaunpriekuļi”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

62.§ 
PAR ZEMES VIENĪBAS „GAISMA“ 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 pašvaldība 08.07.2010. saņēmusi kopīgu iesniegumu no SIA 

„LATWINDPOWER”, vienotais reģistrācijas Nr.40003969831, SIA „NAT POWER Baltica 

I”, vienotais reģistrācijas Nr.40003962157, un SIA „NAT POWER Baltica II”, vienotais 

reģistrācijas Nr.40003964020 (turpmāk tekstā – Iesniedzēji), juridiskā adrese: Pulkveža Brieža 

iela 6-4, Rīga, LV-1010, pilnvarotā pārstāvja Aivara Ignatāna, personas kods 020959-12562, 

ar lūgumu iznomāt Iesniedzējiem uz solidāriem noteikumiem pašvaldībai piederošu zemes 

vienības „Gaismas”, kadastra apzīmējums 9890 001 0345, Ziru pagastā, daļu 5.0 (piecu) ha 

platībā, elektroapakšstacijas izbūvei un uzturēšanai. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 
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augstākminēto SIA komersanta reģistrācijas paliecības (3 gab.), notariāli apliecinātas (zvēr. 

notārs Kristīne Višinska) pilnvaras (3 gab.) A.Ignatānam pārstāvēt Iesniedzējus, zemes 

vienības robežu plāna kopija, izkopējums no VZD kadastra kartes.    

Ventspils novada dome, izskatot iesniegumu un pievienotos dokumentus konstatē: 

pašvaldībai piekrītošā zemes vienība „Gaismas”, kadastra apzīmējums 9890 000 0345, 

kopplatība 19.0 ha, saskaņā ar spēkā esošo Ziru pagasta teritorijas plānojumu ir izvietota 

zonējumā: pārējās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.  Zemes vienība ir neapbūvēta, tās 

VZD Nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas mērķis 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību  „Gaismas”, 

kadastra apzīmējums 9890 000 0345, šķērso 110 kV augstsprieguma elektrolīnija, par ko ir 

noteikts lietošanas tiesību apgrūtinājums: aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju no 20kV līdz 110 kV, 2.72 ha platībai. Tāpat zemes vienībai noteikti apgrūtinājumi: 

aizsargjosla gar autoceļiem - 0.84 ha platībā, un aizsargjosla gar ierīkotu ūdensnoteku - 1.24 

ha platībā. Iesniedzēji zemes  vienību „Gaismas” plāno izmantot elektroapakšstacijas izbūvei 

un uzturēšanai projektēto vēja elektrostaciju parku (Užavas un Ziru pagastos) pieslēgumam 

pie augstsprieguma tīkla, kā arī zemzemes kabeļu elektrolīniju ierīkošanai. Zemes vienības 

„Gaismas” iznomātā gabala (5.0 ha) lielākā daļa arī turpmāk varētu tikt izmantota 

lauksaimniecībā, ievērojot noteiktās aizsargjoslas gar infrastruktūras objektiem. Iesniedzēji 

vienojušies par sekojošu nomas maksas sadalījumu: SIA „LATWINDPOWER” – 50%, SIA 

„NAT POWER Baltica I” – 25%, SIA „NAT POWER Baltica II” – 25%.  

Ziru pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves un noteikumu 

2.1.1. sadaļas „Visā teritorijā atļautā izmantošana” (4). punkts paredz inženiertehniskās 

apgādes tīklu un būvju izvietošanu, ja to paredz teritorijas plānojums, detālplānojums, 

inženiertehniskās apgādes shēma vai būvprojekts. Vēja elektrostaciju parku „Dzērvju pļavas” 

projektā paredzēta zemzemes kabeļu elektrolīniju un elektroapakšstacijas to pieslēgumam pie 

kopējā tīkla ierīkošana zemes vienībā „Gaismas”, Ziru pagastā. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu 

līdzekļu izšķērdēšanas novēršanu” 6.
1
.panta pirmo un otro daļu; 2007.gada 30.oktobra MK 

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu; Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

21.07.2010. 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. Atļaut noslēgt solidāru zemes nomas līgumu ar SIA „LATWINDPOWER”, vienotais 

reģistrācijas Nr.40003969831, SIA „NAT POWER Baltica I”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003962157, un SIA „NAT POWER Baltica II”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003964020, par zemes vienības „Gaismas”, kadastra apzīmējums 9890 001 0345, Ziru 

pagastā, daļas 5.0 (piecu) ha platībā izmantošanu elektroapakšstacijas izvietošanai un 

uzturēšanai. Sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas, lēmuma 1.punktā minētajām 

juridiskām personām izņemt arhitektūras plānošanas uzdevums Ventspils novada būvvaldē. 

2. Noteikt, ka nomas līgums tiek noslēgts uz termiņu 12 (divpadsmit) gadi saskaņā ar likuma 

„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.
1
 panta 

pirmo daļu. 

3. Nomas maksu noteikt Ls 4000,00 gadā. Nomas maksa tiek maksāta no līguma noslēgšanas 

brīža. 
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4. Uzdot Ziru pagasta pārvaldei (Dz.Ceriņa) veikt zemes vienības „Gaismas”, Ziru pagastā, 

īpašumtiesību reģistrāciju  zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot 

zemes nomas līguma projektu par zemes vienības „Gaismas”, Ziru pagastā, iznomāšanu SIA 

„LATWINDPOWER”, SIA „NAT POWER Baltica I” un SIA „NAT POWER Baltica II”.  

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

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

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

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu iesniedzējam uz iesniegumā norādīto 

adresi un Ziru pagasta pārvaldei. 

 

63.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA USMAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GALA 

REDAKCIJU 

(ziņo:J.Gūža, debatēs: M.Dadzis, G.Šķesters) 

   

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu SIA „Cowi Latvia” izpiddirektora v.i. Jolantai 

Gūžai. 

J.Gūža informē par Usmas pgasta teritorijas plānojumu, vides pārskatiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada domē saņemta Ventspils novada Usmas  pagasta teritorijas plānojuma gala 

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

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 45.punkta 45.1. un 45.2. 

apakšpunktiem un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

2010.gada 22.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.7. ; 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. Apstiprināt pilnveidoto Ventspils novada Usmas pagasta teritorijas plānojumu un 

teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu kā gala 

redakciju. 

 

2. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam (G.Šķesters) nodrošināt iedzīvotājiem un 

institūcijām, kas sniegušas atzinumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, 

iespēju iepazīties (vismaz trīs nedēļas) ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju un 

iesniegt atsauksmes. 

3. Divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, Usmas pagasta teritorijas plānojuma 

galīgo redakciju nosūtīt Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai atzinuma 

sniegšanai. 

 

4. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Ventspils novada Usmas pagasta pārvaldei. 
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64.§ 
PAR DALĪBU ES ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ PASĀKUMĀ  

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 

(ziņo:G.Roderte) 

   

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

G.Roderte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada Puzes pagasta teritorijā atrodas pašvaldības īpašums „Mežaparks“, kadastra 

numurs numurs 9860 005 0230, kurš jau ilgstoši tiek izmantots  iedzīvotāju atpūtai, uz zemes 

gabala jau vairākus desmit gadus atrodas izbūvēta estrāde, kura tiek izmantota iedzīvotāju 

vajadzībām - brīvdabas kultūras pasākumu organizēšanai, tātad pašvaldības funkciju 

realizēšanai likumā ,,Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta; 15.panta 1.daļas 5.punkta un 

77.panta 1.daļas  noteiktajā kārtībā. Īpašumam nepieciešami teritorijas labiekārtošanas darbi, 

tāpēc nepieciešams piesaistīt finansējumu, 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. Atzīt par lietderīgu un piedalīties ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā 

pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” rīcībā „Atpūtas vietu izveide un 

labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana” ar projekta pieteikumu „Puzes 

Mežaparks”. 

2. Līdzfinansējumu 25%  (3150 LVL)no rojekta kopējām izmaksām (12600 LVL) iekļaut 

2011.gada Ventspils novada domes budžetā. 

3. Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Puzes Mežaparks“ VRG  biedrībā 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija“, reģ.nr.40008049528, Pils iela-14, Dundaga, 

Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270,  līdz 2010.gada  28.augustam. 

 

65.§ 
PAR DALĪBU BIEDRĪBĀ „ZIEMEĻKURZEMES BIZNESA ASOCIĀCIJA“ 

(ziņo:A.Mucenieks) 

   

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai piedalītos dažādos projektu konkursos (t.sk. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"), papildus piesaistītu finansējumu 

Ventspils novada pašvaldības teritorijas attīstībai nepieciešams juridiski noformēt saistību 

pārņemšanu dalībai biedrībā „Ziemeļkurzmes biznesa aociācija“ un pamatojoties, uz 

„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu 13. punktu 

„......Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

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

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

 

1. Apstiprināt dalību biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, reģ.nr.40008049528. 

2. Par Ventspils novada domes pārstāvi biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

deleģēt deputāti Gintu Roderti. 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu biedrībai „Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija” pēc adreses: Pils iela-14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas 

novads, LV-3270. 

 

66.§ 
PAR ZEMES REFORMAS PABEIGŠANAI NODOTO ZEMES VIENĪBU STATUSA MAIŅU, 

PIEKRITĪBU PAŠVALDĪBAI 

(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, izskatot Valsts zemes dienesta  (VZD)  Kurzemes reģionālās 

nodaļas iesniegtos sarakstus (VZD 22.02.2010. vēstule Nr.2-04-K/135, reģistrēta 23.02.2010. 

ar Nr.625, un VZD 07.06.2010. vēstule Nr.2-17-K/65, reģistrēta 10.06.2010. ar Nr.1788) 

konstatē, ka šajos sarakstos ir  iekļautas tādas zemes vienības, kuras pēc būtības nav 

nododamas zemes reformas pabeigšanai (piem. pašvaldību ceļi, starpgabali utml.), kā arī tādas 

zemes vienības, kuras ir atstājamas pašvaldības piekritībā tās funkciju realizēšanai. Saskaņā ar 

2009.gada 1.septembra MK noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām 

piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, kurš nosaka: ja rezerves 

zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme un tā nepieciešama 

pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piekritību 

pašvaldībai. 

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

13.punktu; likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.punkta 

2.apakšpunktu; likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu, 4.punktu, 5.punktu, 4
1
.panta 2.daļas 5.punktu; 

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

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 21.punktu; 

2009.gada 1.septembra MK noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām 

piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu; Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 21.07.2010. 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. Noteikt sekojošas zemes vienības, kuras nav izmantojamas zemes reformas pabeigšanai, un 

ir piekritīgas Ventspils novada pašvaldībai, nosakot tām nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus:  

 

Pagasts Z.v. kadastra 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

aptuvenā  

platība, 

ha 

Zemes 

vienībai 

noteiktais 

Nekustamā 

īpašuma 

lietošanas 

mērķa kods* 

Piezīmes 

Ances  

98440090108 

1.3 0302 Zeme zem regulētas 

ūdensnoteces (grāvis)  

Popes 98560050187 0.2 1005 starpgabals 

Puzes  

98600110013 

19.5 0302 Dižieres ezers- publiskās 

rekreācijas objekts  

Puzes  

98600040057 

12.4 0401 Derīgo izrakteņu  ieguves 

karjers  

Puzes  

98600050320 

8.3 0101 zeme iedzīvotāju personīgo 

palīgsaimniecī-bu 

uzturēšanai, mazdārziņi  

Puzes  

98600040060 

7.2 0401 Derīgo izrakteņu  ieguves 

karjers  

Puzes  

98600050330 

5.4 0501 Parku, skvēru, zaļo zonu 

teritorija 

Puzes  

98600030052 

1.6 0401 Derīgo izrakteņu  ieguves 

karjers  

Puzes  

98600080086 

1.3 0401 Derīgo izrakteņu  ieguves 

karjers  

Puzes  

98600050278 

1.1 0401 Derīgo izrakteņu  ieguves 

karjers  

Puzes  98600050242 0.3 1101 Zeme ceļa nodalījuma joslā 

Tārgales  98660260142 0.5 1101 Zeme ceļa nodalījuma joslā 

Tārgales  98660160099 0.47 0601 apbūvēta, ir dzīv. ēku 

palīgēkas (kūts, šķūnis)  

Tārgales  98600230089 0.22 0201 starpgabals 

Tārgales  98660040072 0.2 0101 starpgabals 

Tārgales  98660160110 0.2 0101 starpgabals  

Tārgales  98660260147 0.2 0101 starpgabals 

Ugāles  98700020140 3.4 0302 Engures upes gultne 

Ugāles  98700130040 0.7 0302 Engures upes gultne 

Ugāles  98700120131 0.6 0101 starpgabals 

Ugāles  98700130039 0.59 0302 Engures upes gultne 

Ugāles  98700020139 0.3 0302 Engures upes gultne 

Vārves  98840130120 2.3 0501 Ventas stāvkrasts, 

applūstoša terit. 

Vārves  98840140343 2.3 0101 

0601 

daļa - apbūvēta (rindu 

kūtiņas), daļa – zeme 

personīgo palīgsaimniecību 

uzturēšanai 

Ziru 98900010249 0.52 0601 apbūvēta, ir dzīv. ēku 
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palīgēkas (kūts, šķūnis)  

 

* Atšifrējums nekustamā īpašuma lietošanas mērķu kodiem:  

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;   

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;   

0401 – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas; 

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa; 

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme;   

302 – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas.   

   

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Valsts zemes dienesta Kurzemes 

reģionālai nodaļai. 

 

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

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

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

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

67.§ 
PAR DALĪBU EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROGRAMMAS „CILVĒKRESURSI UN 

NODARBINĀTĪBA“  1.5.3.1.AKTIVITĀTĒ „SPECIĀLISTU PIESAISTE PLĀNOŠANAS 

REĢIONIEM, PILSĒTĀM UN NOVADIEM“ 

(ziņo:M.Dadzis) 

   

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam M.Dadzis 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta  2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par 

darbības programmas „Civēkresursi un nodarbinātība“ papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti 

„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem““, Ventspils novada 

pašvaldībai ir iespēja piesaistīt speciālistu, kas atbilstu  augstāk minēto noteikumu 2.pielikuma 

prasībām, uz laika periodu - 30 mēneši.  

    Ventspils novada pašvaldībā pašreiz tiek realizēti vairāki Eiropas Sociālā fonda (ESF), 

Eiropas Lauksaimniecības fonda (ELFLA), Eiropas Reģionālā Attīstības fonda (ERAF) 

projekti aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000“  ietvaros. Ventspils novads ir viens no trim novadiem Kurzemē, 

kam būs pieejams finansējums ERAF finansētās prioritātes „Policentriskā attīstība“ pasākumā 

„Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai“, kura ietvaros tiks aktualizēta 

Ventspils novada attīstības programma. Ventspils novada pašvaldībā šobrīd strādā viens 

projektu vadīšanas speciālists, un, lai sekmīgi apgūtu ES struktūrfondu līdzekļus ir 

nepieciešams piesaistīt papildus speciālistu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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. Piedalīties Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”, 

iesniedzot projekta pieteikumu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA) līdz 2010. 

gada 12. augustam; 

 

2. Ventspils novada pašvaldībā, projekta ietvaros  piesaistīt speciālistu – projektu vadīšanas 

speciālists (projektu koordinators - profesijas kods 2422 02). 

 

3. Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadīšanas speciālistei 

G.Rodertei sagatavot projekta pieteikumu un sagatavot projekta dokumentāciju 

iesniegšanai VRAA. 

 

68.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ 

(ziņo:A.Mucenieks) 

   

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     2010.gada 6.jūlijā Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija pieņēma lūmumu 

civillietā Nr.C02030910, saskaņā ar kuru tika nolemts apmierināt Kurzemes apgabaltiesas 

Zvērinātā tiesu izpildītāja Ineses Božes pieteikumu par nekustamā īpašuma „Zvejnieki”, 

Vārves pagasts, Ventspils novads (kadastra Nr.***), kas reģistrēts Ventspils Zemesgrāmatu 

nodaļas Vārves pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.59, nostiprināšanu uz  Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Ricwood” vārda saistībā ar šī nekustamā īpašuma izsoles rezultātā 

notikušo atsavināšanu no parādnieka - tā īpašnieka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Astoņas meitas”, vienotais reģistrācijas Nr.40003848203. 

     2010.gada 28.jūlijā Ventspils novada domes Finanšu un grāmatvedibas nodaļa ir veikusi 

nekustamā īpašuma nodokļu parāda aprēķinu SIA„Astoņas meitas”, VRN.40003848203, par 

nekustamo īpašumu „Zvejnieki”, Vārves pagasts, Ventspils novads (kadastra numurs 9884 

010 0002). No lietā esošiem materiāliem (kontu Nr.25920 un Nr.26298 pārskati no 

administrēšanas sistēmas NINO uz 28.07.2010.) Ventspils novada dome konstatē, ka 

SIA„Astoņas meitas”, juridiskā adrese: Maskavas iela 267a-21, Rīga, LV-1063, par 

nekustamā īpašuma „Zvejnieki” zemi, Vārves pagasts, Ventspils novads (kadastra numurs 

9884 010 0002), par laika periodu no 01.01.2008. līdz 28.07.2010. ir nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds 761,99 Ls (septiņi simti sešdesmit viens lats 99 santīmi), kas sastāv no: 

pamatparāda 618,28 Ls (seši simti astoņpadsmit lati 28 santīmi), tai skaitā, atbilstoši 

ceturkšņa tekošā maksājuma apmēram 2008.gadā – 14,48 Ls, 2009.gadā – 9,65 Ls, 2010.gada 

pirmajā un otrajā ceturksnī – 29,40 Ls, nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi 155,34 

Ls (viens simts piecdesmit pieci lati 34 santīmi) un, atbilstoši ceturkšņa tekošā maksājuma 

apmēram 2008.gadā – 48,80 Ls, 2009.gadā – 48,65 Ls, 2010.gada pirmajā ceturksnī – 73,16 

Ls, nekustamā īpašuma nodokļa parāda par ēkām un būvēm 462,94 Ls (četri simti sešdesmit 

divi lati 94 santīmi), kā arī no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma naudas - 

31,64 Ls (trīsdesmit viens lats 64 santīmi) un nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un 

būvēm nokavējuma naudas - Ls 112,07 (viens simts divpadsmit lati 7 santīmi), kura 

kopsummā sastāda 143.71 Ls (viens simts četrdesmit trīs lati 71 santīms). 
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Ņemot vērā augstāk minēto 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  vadoties no 

Ventspils novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas sagatavotajiem kontu Nr.25920 

un Nr.26298 pārskatiem (atbilstoši administrēšanas sistēmas NINO uzskaites datiem 

28.07.2010.), 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 SIA„Astoņas meitas”, VRN.40003848203, juridiskā 

adrese: Maskavas iela 267a-21, Rīga, LV-1063, par nekustamo īpašumu „Zvejnieki”, 

Vārves pagasts, Ventspils novads (kadastra Nr.9884 010 0002), par laika periodu no 

01.01.2008. līdz 28.07.2010. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 761,99 Ls (septiņi 

simti sešdesmit viens lats 99 santīmi). 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām. 
 

69.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ 

(ziņo:A.Mucenieks) 

   

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     2010.gada 22.jūlijā Ventspils novada domē tika saņemts (reģ.Nr.2245) LR Kurzemes 

apgabaltiesas Iecirkņa Nr.14 Zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas  pieprasījums 

izpildu lietā Nr.549-C3.1/2010 par Ģirtam Mūrniekam, personas kods***, piederošā 

nekustamā īpašuma ***(kadastra numurs***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu. 

     2010.gada 28.jūlijā Ventspils novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļa ir veikusi 

nekustamā īpašuma nodokļu parāda aprēķinu Ģirtam Mūrniekam, personas kods ***, par 

nekustamo īpašumu ***(kadastra numurs***). No lietā esošiem materiāliem (konta Nr.1589 

pārskats no administrēšanas sistēmas NINO uz 28.07.2010.) Ventspils novada dome konstatē, 

ka Ģirtam Mūrniekam, deklarētā adrese: ***par nekustamā īpašuma *** (kadastra 

numurs***), par laika periodu no 01.01.2009. līdz 28.07.2010., ir nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds 21.89 Ls (divdesmit viens lats,  89 santīmi), kas sastāv no: pamatparāda 19.28 Ls 

(deviņpadsmit lati, 28 santīmi ), tai skaitā, atbilstoši ceturkšņa tekošā maksājuma apmēram 

2009.gadā – 2.96 Ls, 2010.gada pirmajā un otrajā ceturksnī – 3.71 Ls, nekustamā īpašuma 
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nodokļa parāda par zemi 19.28Ls (deviņpadsmit lati, 28 santīmi), un nekustamā īpašuma 

nodokļa par zemi nokavējuma naudas – 2.61 Ls (divi lati, 61 santīms). 

Ņemot vērā augstāk minēto 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, kā arī vadoties no 

Ventspils novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas sagatavoto konta Nr.1589 

pārskatu (atbilstoši administrēšanas sistēmas NINO uzskaites datiem 28.07.2010.), 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 Ģirta Mūrnieka, personas kods***, deklarētā adrese:***, 

par nekustamo īpašumu *** (kadastra Nr.***), par laika periodu no 01.01.2009. līdz 

28.07.2010., nekustamā īpašuma nodokļa parādu 21.89 Ls (divdesmit viens lats, 89 

santīmi). 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.35 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


