
 

 

Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas 

aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 

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  30.septembrī                                                                            26 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:  Mārtiņš Libkovskis     

                                    Andris Jaunsleinis  

Dainis Veidemanis     

                                    Nellija Sileviča   

                                   Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

                                     Ilva Cērpa 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Gunita Treigūte, jurists 

                            

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

 

1. Par vasaras mājas legalizāciju nekustamā īpašumā „Peikas”, Tārgales pagastā. 

2. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Zlēku pagasta 

teritorijā. 

3. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai. 

4. Par Ventspils novada Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2008.-

2020.gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projektu. 

5. Par Ventspils novada Usmas pagasta teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadam 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. 

6. Par atļauju Vladimiram Andrusenko iegūt īpašumā zemes vienību „Zvaigznīte”, Ugāles 

pagastā. 
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http://www.ventspilsnd.lv/


 

 

2 

7. Par apbūvēta zemes gabala „Mētras”, Vārves pagastā, atsavināšanu. 

8. Par zemes nomas līguma ar O.Goldmani izbeigšanu. 

9. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu. 

10. Par piekrišanu pašvaldībai piekrītoša zemes gabala nodošanu apakšnomā. 

11. Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9890 001 0436, Ziru pagastā, atsavināšanu. 

12. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Akoti”, „Silgaiļi”). 

13. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jaunbitnieki”, „Jorēni”, „Jaunputeri”). 

14. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mazvirzas”). 

15. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ozolnieki”). 

16. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Upesvagari”). 

17. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Leči 84”). 

18. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Līdumi 84”). 

19. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mākonīši”). 

20. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Gudriņi”). 

21. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ezerkalni 1”). 

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

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību  papildināt ar sekojošiem  jautājumiem: 

 

1. Par Ances pagasta pārvaldes iesniegumu par finansējuma piešķiršanu jumta remontam. 

2. Par Ugāles pagasta sieviešu biedrības „Ugāles Ābeles” iesniegumu par atbalstu 

projektam. 

3. Par Ugāles Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā (3 lēmumi). 

5. Par saistošiem  noteikumiem „Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus izglītojamiem”. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra sēdes lēmumu 

apstiprinātajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā Ventspils novadā aprēķina un sadala 

izglītības iestādēm mērķdotāciju vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”. 

7. Par nekustamā īpašuma „Veckunči” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma „Ārces” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma „Roževici-2 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

10. Par Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja M.Laksberga sūdzību par piemēroto 

disciplināro sodu. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, G.Ansone, 

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

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

dome n o l e m j: 

Apstiprināt šādu 2010.gada  30.septembra domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par vasaras mājas legalizāciju nekustamā īpašumā „Peikas”, Tārgales pagastā. 
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2. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Zlēku  

pagasta teritorijā. 

3. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai. 

4. Par Ventspils novada Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2008.-

2020.gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projektu. 

5. Par Ventspils novada Usmas pagasta teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadam 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. 

6. Par atļauju Vladimiram Andrusenko iegūt īpašumā zemes vienību „Zvaigznīte”, Ugāles 

pagastā. 

7. Par apbūvēta zemes gabala „Mētras”, Vārves pagastā, atsavināšanu. 

8. Par zemes nomas līguma ar O.Goldmani izbeigšanu. 

9. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu. 

10. Par piekrišanu pašvaldībai piekrītoša zemes gabala nodošanu apakšnomā. 

11. Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9890 001 0436, Ziru pagastā, 

atsavināšanu. 

12. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Akoti”, „Silgaiļi”). 

13. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Jaunbitnieki”, „Jorēni”, „Jaunputeri”). 

14. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mazvirzas”). 

15. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ozolnieki”). 

16. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Upesvagari”). 

17. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Leči 84”). 

18. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Līdumi 84”). 

19. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Mākonīši”). 

20. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Gudriņi”). 

21. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām („Ezerkalni 1”). 

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

23. Par Ances pagasta pārvaldes iesniegumu par finansējuma piešķiršanu jumta remontam. 

24. Par Ugāles pagasta sieviešu biedrības „Ugāles Ābeles” iesniegumu par atbalstu 

projektam. 

25. Par Ugāles Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu. 

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā (3 lēmumi). 

27. Par saistošiem noteikumiem „Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus izglītojamiem”. 

28. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra sēdes lēmumu 

apstiprinātajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā Ventspils novadā aprēķina un sadala 

izglītības iestādēm mērķdotāciju vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”. 

29. Par nekustamā īpašuma „Veckunči” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

30. Par nekustamā īpašuma „Ārces” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

31. Par nekustamā īpašuma „Roževici-2 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

32. Par Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja M.Laksberga sūdzību par piemēroto disciplināro 

sodu. 

33. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”. 
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1.§ 
PAR VASARAS MĀJAS LEGALIZĀCIJU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ  „PEIKAS”, 

TĀRGALES PAGASTĀ  

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

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

M.Dadzis informē par  lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

2010.gada 2.augustā Ventspils novada domē saņemta novada būvvaldes vēstule Nr.10-6/27 

”Par patvaļīgu būvniecību”, kurā informēts, ka būvvaldes speciālisti konstatējuši patvaļīgas 

būvniecības pazīmes nekustamā īpašumā ”Peikas”, Tārgales pagastā, īpašnieks Iveta Pētersone, 

kur patvaļīgi izbūvēta vasaras māja ar saimniecības ēku – šķūni. 

    Būvvalde uzdevusi izstrādāt uzmērījuma rasējuma projektu. Patvaļīgās būves labi iederas 

apkārtējā ainavā un  būvvaldei nav iebildumu pret būvju legalizāciju. Ventspils novada 

būvvalde 2010.gada 20.jūlijā sastādījusi administratīvā pārkāpuma protokolu (Nr.CN 

Nr.900084). 2010.gada 16.augustā Ventspils novada domes Administratīvā komisija, 

pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 274.pantu, nolēmusi  sodīt Ivetu 

Pētersoni administratīvā kārtā ar soda naudu (Lēmums Nr.13L-148). 

     Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 30.panta 5.punkta prasībām un Ventspils novada 

domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 23.septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.13.; 8.§), 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 legalizēt vasaras māju ar saimniecības ēku – šķūni nekustamā īpašumā „Peikas”, 

Tārgales pagastā, Ventspils novadā atbilstoši izstrādātajam projektam (būvju 

uzmērījumu rasējumam). 

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

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

īpašniekam: Ivetai Pētersonei, *** un Ventspils novada būvvaldei. 

 

2. § 
PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKO PAKAPOJUMU SNIEGŠANU VENTSPILS 

NOVADA ZLĒKU PAGASTA TERITORIJĀ 

 (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 saistošo noteikumu  projektu. 

  Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta c) apakšpunktu, 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: 
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1. Ūdenssaimniecības pakalpojumus Ventspils novada Zlēku pagastā nodrošina Ventspils 

novada pašvaldība. 

 

2. Pakalpojumi tiek sniegti Ventspils novada Zlēku pagasta teritorijā. 

 

3. Sniedzamie pakalpojumi ir: 

3.1. ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz 

patērētāja nekustamajam īpašumam vai ielas sarkanai līnijai, ja tāda ir noteikta; 

3.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 

3.3. asenizācijas pakalpojumu sniegšana. 

 

4. Zlēku pagastā ir spēkā Ventspils novada domes noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti ar 

2010.gada 29.jūnija sēdes protokola Nr.20, 46§.  

 

5. Pakalpojumu maksa var tikt pārskatīta ar atsevišķu Ventspils novada domes lēmumu. 

 

3. § 
PAR TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN PAR 

SAISTĪBĀM ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS INVESTĪCIJU PROJEKTA 

ĪSTENOŠANAI 

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

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

M.Dadzis informē par saistošo noteikumu  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Ventspils novada domē saņemts SIA „Firmus Design and Construction”  izstrādātais 

tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Zlēku  

pagasta Zlēku ciemā”. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas 23.09.2010. 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. Apstiprināt SIA „Firmus Design and Construction” izstrādāto un 2010. gadā iesniegto 

tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Zlēku  

pagasta Zlēku ciemā”. 

 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 379 995,66 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

 

314 046,00 

   Pašvaldības budžets 47 106,90 

   ERAF finansējums 266 939,10 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 65 49,66 

 

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 
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Nr. 
Projekta aktivitātes 

nosaukums 
Rezultāts  

Rezultāts skaitliskā izteiksmē 

Skaits Mērvienība 

1. Ūdens efektīva 

izmantošana 

Rekonstruēti ūdensapgādes 

tīkli 

2 460 m 

2. Ūdens ņemšanas vietas 

sakārtošana 

Jauns artēziskais urbums 2 gab. 

3. Nepārtrauktas ūdens 

padeves un spiediena 

nodrošināšana 

Rekonstruēts ūdenstornis 1 gab. 

Jauni ūdensapgādes tīkli 60 m 

4. Ūdens kvalitātes 

uzlabošana 

Ūdens sagatavošanas iekārtu 

rekonstrukcija 

1 gab. 

5. Kanalizācijas sistēmas 

sakārtošana 

Rekonstruēti kanalizācijas 

tīkli 

1 416 m 

KSS rekonstrukcija 1 gab. 

6. Kanalizācijas sistēmas 

paplašināšana 

Izbūvēti kanalizācijas tīkli 

(t.sk. spiedvads) 

1 190 m 

Jaunu KSS izbūve 1 gab. 

7. Notekūdeņu attīrīšanas 

nodrošināšana 

NAI rekonstrukcija 1 gab. 

Jauna NAI izbūve 1 gab. 

 

 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Ventspils novada domes ieguldījuma daļu 47106,90 LVL, kas 

sastāda 12,40 % no projekta kopējām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma 

saņemšanai 266 939,10 LVL. 

5. Pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai SIA "Vides 

investīciju fonds".  

6. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 

plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par 

priekšnodokļa atskaitīšanu. 

8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 

izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam. 

 

4. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PILTENES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2008.-2020.GADAM GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES 

PĀRSKATA PROJEKTU 

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

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

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Ventspils novada domē saņemta Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 

2008.-2020.gadam grozījumu pirmā redakcija un Stratēģiskā ietekmes uz vidi Vides pārskata 

projekts. 

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 36.punktu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības 

dome pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  un Ventspils novada domes 
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Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 23.septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.9.; 5.§),, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

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

1. Apstiprināt un nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Ventspils 

novada Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 

grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projektu. 

 

2. Uzdot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam (J.Abakuks), Ministru 

kabineta 06.10.2010. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 36., 37., 39. un 38.punktā noteiktajā kārtībā organizēt teritorijas plānojuma 

grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt 

atzinumus no darba uzdevumā minētajā institūcijām. 

 

5. § 
PAR VENTSPILS NOVADA USMAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2010.-

2022.GADAM APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU 

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

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

 

M.Dadzis informē, ka jautājuma izskatīšana šodien atliekama, jo 29.09.2010. saņemts 

Kurzemes plānošanas reģiona adiministrācijas atzinums par Ventspils novada Usmas  pagasta 

teritorijas plānojumu, kurā 14.punktos norādīts uz nepilnībām Usmas pagasta teritorijas 

plānojumā. Novēršot minētās nepilnības, Usmas pagasta teritorijas plānojums var tikt 

apstiprināts. 

 

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, 

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

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

 

Atlikt jautājuma par Ventspils novada Usmas pagasta teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadam 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu,  izskatīšanu. 

 

6. § 
PAR ATĻAUJU VLADIMIRAM ANDRUSENKO 

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „ZVAIGZNĪTE”, 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 31.08.2010. ir saņēmusi Latvijas Republikas nepilsoņa 

Vladimira Andrusenko, personas kods***, dzīvojoša: ***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-

713), ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Ugāles pagasta esošā nekustamā īpašuma ,,Zvaigznīte” 
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zemes vienību ar kadastra numuru 9870 002 1017, kopplatība 0.15 ha. Iesniegumam pievienoti 

dokumentu kopijas: 23.07.2008. dāvinājuma līgums, V.Andrusenko nepilsoņa pases kopija, 

zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes vienības robežu plāns, izkopējums no Ugāles pagasta 

teritorijas plānojuma. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Vladimira Andrusenko, 

personas kods 030668-11644, 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 „Zvaigznīte” iegūšanu V.Andrusenko īpašumā. Zemes vienība 

,,Zvaigznīte”, kadastra numurs 9870 002 1017, ir apbūvēta, uz tās atrodas dārza mājiņa. 

Saskaņā ar Ugāles pagasta teritorijas plānojumam, zemes vienība ,,Zvaigznīte” daļēji (aptuveni 

0.05 ha jeb 500 m
2
) atrodas Engures upes aizsargjoslas teritorijā. Likuma ,,Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta otrās daļas 4.punktā noteikts, ka nepilsoņi nevar iegūt 

īpašumā zemi publisko ūdensteču aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve 

atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam. Atbilstoši spēkā esošam Ugāles pagasta 

teritorijas plānojumam zemes vienība „Zvaigznīte” atrodas zonējumā: dārzkopības 

sabiedrības, mazdārziņu apbūves teritorija. Tādējādi konstatēts, ka uz zemes vienību 

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

minētie ierobežojumi tās iegūšanai V.Andrusenko 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 – 13 

balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

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

ATTURAS – 2 balsis (G.Ansone, A.Čaklis), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Atļaut Latvijas Republikas nepilsonim Vladimiram Andrusenko, iegūt īpašumā 

apbūvētu zemes vienību ,,Zvaigznīte”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

7. § 
PAR APBŪVĒTA ZEMES GABALA  „MĒTRAS”, VĀRVES PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU  

 (ziņo:M.Libkovskim) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 24.09.2009. ir saņemts Ādolfa Černomordija, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegums (reģ.Nr.1166) ar ierosinājumu iegādāties no pašvaldības īpašumā 

zemesgabala ”Mētras”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, 1/3 domājamo daļu, uz kura atrodas 

viņam piederošs (1/3 dom.daļa) ēku īpašums. Iesniegumam pievienoti dokumentu 

atvasinājumi: ēku īpašuma ”Mētras” zemesgrāmatu apliecības (1/3 dom.daļas uz 

Ā.Černomordija vārda) kopija, zemes robežu plāna kopija. Pēc Ventspils novada pašvaldības 

pieprasījuma 2010.gadā iesniegti papildus dokumenti: Ā.Černomordija pases kopija, VZD 

kadastra izziņa Nr.11-06/k-005 1881, VZD izziņa Nr.20-30/k-0050436 par zemesgabala 

vērtību privatizācijas vajadzībām.   

Izskatot iesniegumu un pievienotos dokumentus, novada dome konstatē:  

1. zemes gabala ”Mētras”, kadastra apzīmējums 9884 002 0027, Vārves pagastā, 

Ventspils novadā, koplatība 0.4 ha (4000 m
2
), īpašuma tiesības 26.06.2009. ir nostiprinātas uz 
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Vārves pagasta pašvaldības vārda, Vārves pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0046 

1093. Saskaņā ar ”Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 

13.punktu Ventspils novada pašvaldība ir novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, respektīvi arī nekustamā īpašuma ”Mētras”, 

kadastra numurs 9884 002 0027, īpašnieks.  

2. Zemes gabals ”Mētras”, kadastra apzīmējums 9884 002 0027, ir apbūvēts, uz tā 

atrodas ēku (būvju) īpašums ar nosaukumu ”Mētras”, kadastra numurs 9884 502 0027, 

sastāvošs no dzīvojamās mājas un divām palīgēkām. Īpašuma tiesības uz ēku īpašumu ir 

nostiprinātas zemesgrāmatā uz trīs privātpersonu vārda. Katrai no šīm personām, tai skaitā –

Ādolfam Černomordijam, personas kods***, pieder 1/3 (viena trešā)  domājamā daļa (Vārves 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0016 7773). Par zemesgabala lietošanu uz tā 

esošās dzīvojamās mājas, palīgēku uzturēšanai ar Ā. Černomordiju 30.08.2007. ir noslēgts 

nomas līgums Nr.12.   

3. Saskaņā ar ”Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” (turpmāk tekstā – 

Likums) 4.panta 4.daļas 4.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabala 

domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve) samērīgi savai ēkas (būves) daļai. Likuma 2.
1
 panta 

1.daļa nosaka, ka atsavinot apbūvētus zemesgabalus, jāpiemēro "Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" normas. Likuma 

"Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likums" 8.panta 1.daļa nosaka atsevišķa apbūvēta zemesgabala cenu, un tā ir 

vienāda ar Valsts zemes dienesta noteikto konkrēta apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas 

valadzībām. VZD 12.02.2010. izziņā Nr.20-30/k-0050436 zemesgabala ”Mētras”, kadastra 

apzīmējums 9884 002 0027, kopplatība 0.4 ha, vērtība ir noteikta Ls 1361 (viens tūkstotis trīs 

simti sešdesmit viens lats). Pašvaldības tiešie izdevumi zemesgabala uzmērīšanai un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā ir Ls 209.13 (tai skaitā  zemes gabala uzmērīšanai Ls 181.25, par 

VZD izziņu Ls 5.90, ierakstīšanu ZG Ls 21.98) Attiecīgi – zemesgabala domājamās vienas 

trešās daļas vērtība ir Ls 523.38 (pieci simti divdesmit trīs lati 38 santīmi), ((1361+209.13) :3 = 

523.38).  

Ievērojot augstākminētos un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma ”Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 

likums” 2.
1
 panta pirmo daļu, 4.panta 1. daļu, 4.daļas 4.punktu; likuma "Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums" 8.panta 

1.daļu, 9.pantu; MK noteikumu Nr.587 "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu attiecību un 

maksāšanas kārtību, privatizējot vai atsavinot valsts un pašvaldību zemi pilsētās un lauku 

apvidos" nosacījumiem; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 23.septembra 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. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu – atsevišķu apbūvētu zemes gabalu 

”Mētras”, kadastra apzīmējums 9884 002 0027, Vārves pagastā, platība 0.4 ha (4000 m2); 

2. Noteikt atsevišķa apbūvēta zemesgabala ”Mētras”, kopplatība 0.4 ha (4000 m2), nosacīto 

cenu: Ls 1570 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit lati), trešās daļas nosacīto cenu: Ls 

523 (pieci simti divdesmit lati); maksāšanas līdzekļus: naudā; 

3. Uzdot pašvaldības Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļai trīs darba dienu laikā 

pēc domes sēdes protokola parakstīšanas sagatavot zemesgabala atsavināšanas paziņojumu 

Ā.Černomordijam.  

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmums adresēts un trešās personas var pārsūdzēt 
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Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena 

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

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

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu un 3.punktā minēto 

atsavināšanas paziņojumu iesniedzējam uz norādīto adresi un Vārves pagasta pārvaldei. 

 

8. § 
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA  AR O.GOLDMANI IZBEIGŠANU  

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Ventspils novada pašvaldība 21.09.2010  ir saņēmusi Olgas Goldmanes, personas kods***, 

dzīvojošas ***, iesniegumu (reģ.Nr.1.10-772) ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumus par 

zemes gabala Rožu ielā 8, Piltenē, kadastra numurs 9813 005 0310 daļas  45m
2
 platībā  

lietošanu. Iesniegumam pievienots Piltenes pilsētas pārvaldes atzinums. 

 Ventspils novada dome, izskatot iesniegumu konstatē: ar Olgu Goldmani Piltenes pilsētas 

pārvalde 2009.gada 25.maijā noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.285 par zemes gabala Rožu 

ielā 8, Piltenē, kadastra numurs 9813 005 0310 daļas 45m
2
 platībā lietošanu lauksaimniecības 

vajadzībām. Līgumu darbības termiņš ir līdz 2019.gada 31.decembrim.   

Olga Goldmane 10.08.2010. iesniegumā izteikusi lūgumu izbeigt nomas līgumu. Saskaņā ar 

2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” un ar Olgu Goldmani noslēgtā  zemes nomas līguma nosacījumiem, 

nomniekam ir tiesības izbeigt līgumu iesniedzot par to rakstisku paziņojumu.   

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

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 6.punktu; 2007.gada 

zemes nomas līgumu Nr.285, ņemot vērā iesniedzēja izteikto gribu, Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 23.09.2010. 

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

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

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

Ventspils novada dome  n o l e m j: 
 

1. Izbeigt ar 31.08.2010. zemes nomas līgumu ar Olgu Goldmani,  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

9. § 
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. 
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Ventspils novada dome ir saņēmusi iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumiem iznomāt 

pašvaldībai piekrītošus zemes gabalus. Iesniegumiem pievienoti attiecīgo pagastu pārvalžu 

atzinumi. 

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

“Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likums” 16.panta 5.daļu, 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi 

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

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 22.09.2010. lēmumu, ievērojot 
tālākminēto personu iesniegumus, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

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

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

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

1. Noslēgt zemes nomas līgumus ar 5 personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

10. § 
PAR PIEKRIŠANU PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠA ZEMES GABALA NODOŠANU 

APAKŠNOMĀ 

 (ziņo:M.Libkovskim) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Ventspils novada dome 10.09.2010. ir saņēmusi un reģistrējusi (reģ. Nr. 2752) SIA 

„TALCE”, reģ.nr.40003133979, adrese: Stendes iela 3, Talsi, L-3201,  iesniegumu ar lūgumu 

piekrist nodot apakšnomā zemes gabalu Talce ar kadastra numurs 9866 014 0032, Tārgales 

pagastā. 

     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, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 

“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” nosacījumiem, Lauku apvidus zemes nomas līguma 7/10-75 

5.2.1.punktu, Ventspils novada domes  Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 22.09.2010. 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. Piekrist nodot apakšnomā SIA „TALCE”, reģ. Nr. 40003133979, Stendes iela 3, Talsi, LV-

3201,  iznomāto (nomas līgums reģistrēts 05.07.2007.Tārgales pagasta padomē) zemes 

gabalu “Talce” , kadastra numurs 9866 014 0032 ar platību 1.05 ha (10500m
2
)  

uzņēmumam  SIA „TRANSPORTE”, reģ. Nr. 41203012164, līdz laikam, kad beidzas 

nomas pirmtiesību līgums SIA „TALCE”- 31.12.2011, nosakot zemes lietošanas mērķi: 

1002 – noliktavu apbūve. 

 

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmums adresēts un trešās personas var pārsūdzēt 
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Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena 

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstus iesniedzējam un Tārgales pagasta 

pārvaldei.  

11. § 
PAR ZEMES STARPGABALA AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 9890 001 0436, ZIRU 

PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU  

 (ziņo:M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Ventspils novada pašvaldībā 25.08.2010. saņemts Ziedoņa Freidenfelda, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegums (reģ.Nr.1.10.-698) ar ierosinājumu atpirkt no pašvaldības zemes 

starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 9890 001 0436, Ziru pagastā, Ventspils novadā, kas 

atrodas blakus viņam piederošam zemes īpašumam. Iesniegumam pievienoti dokumentu 

atvasinājumi: nekustamā īpašuma ”Freidenfeldi” zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes 

robežu plāna kopija. Izkopējums no VZD kadastra kartes.  

Izskatot iesniegumu un pievienotos dokumentus, novada dome konstatē:  

1. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9890 001 0436, Ziru pagastā, ar aptuvenu 

platību (pirms kadastrālās uzmērīšanas) 3.0 ha, ir starpgabals, jo pēc savas konfigurācijas un 

izvietojuma atbilst likuma ”Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1.panta 

11.punktā dotajai starpgabala definīcijai. Zemesgabala nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmas datiem ir: zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Saskaņā ar likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 

4.punktu tas ir pašvaldībai piekrītošs zemesgabals. Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības 

funkciju veikšanai. 

2. Z.Freidenfelda īpašuma tiesības uz blakus esošo nekustamā īpašumā ”Freidenfeldi” 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9878 004 0091 ir nostiprinātas zemesgrāmatā 

(nodalījums numur 1000 0042 1831).   

3. Atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 

4.daļas 1.punktam, zemes īpašnieks var ierosināt starpgabala, kas pieguļ viņa zemei, 

atsavināšanu.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 

likuma 1. panta 11. punktu, 4.panta 1.daļu, 4.daļas 1.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 4.punktu, 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 2010.gada 23.septembra 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. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu (starpgabalu) ar kadastra 

apzīmējumu 9890 001 0436, Ziru pagastā, platība aptuveni 3.0 ha; 

2. Uzdot pašvaldības Nekustamo īpašumu un zemes ierīcības nodaļai nostiprināt 

zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 
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9890  001 0436 un sagatavot nepieciešamos dokumentus izskatīšanai Pašvaldības 

mantas atsavināšanas komisijā.  

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

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

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

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

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

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu un 3.punktā minēto 

atsavināšanas paziņojumu iesniedzējam uz norādīto adresi un  Ziru pagasta pārvaldei. 

 

12. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMIEM ĪPAŠUMIEM „AKOTI“, ANCES PAGASTĀ  

UN „SILGAIĻI“, 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 17.09.2010. ir saņēmusi SIA ”MG Meži”, reģistrācijas 

Nr.40003586113, reģistrācijas adrese: ”Ozolnieki”, Ances pagasts, Ventspils novads, valdes 

locekļa Ģirta Mazistaba, iesniegumus (reģistrēti ar Nr.1.10.-757 un Nr.1.10.-759), ar 

piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz SIA ”MG 

Meži” piederošiem nekustamiem īpašumiem: ”Akoti”, kadastra numurs***, sastāvoša no 

divām zemes vienībām ar kopplatību 10.7 ha,  Ances pagastā, un ”Silgaiļi”, kadastra 

numurs***, sastāvoša no zemes vienības ar kopplatību 0.7 ha un nedzīvojamās ēkas, Puzes 

pagastā. Iesniegumiem pievienotas dokumentu kopijas: 02.09.2010. pirkuma līgumi (2 gab.), 

zemesgrāmatu apliecības (2 gab.), zemes robežu plāni (2 gab.). 

 Ventspils novada dome, izskatot iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētie atsavināmie nekustamie īpašumi nav nepieciešami likumā noteikto 

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

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

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 23.septembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 8 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, A.Čaklis, M.Dadzis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, M.Libkovskis), PRET - nav, ATTURAS –  7 balsis  (G.Ansone, E.Kuģeniece, 

N.Sileviča, G.Roderte, I.Cērpa, G.Bože, D.Veidemanis), Ventspils novada dome n o l e m j: 
 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem: 

1.1.  ”Akoti”, Ances pagastā. 

 

1.2.  ”Silgaiļi”, Puzes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

13. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMIEM ĪPAŠUMIEM „JAUNBITNIEKI“, UGĀLES PAGASTĀ, „JORĒNI“, 

USMAS PAGASTĀ, „JAUNPUTERI“, ANCES PAGASTĀ,       

 (ziņo:M.Libkovskis) 
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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 13.09.2010. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, amata 

vieta Talsos, Kareivju ielā 8, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-737), ar piedāvājumu izlemt 

jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz SIA ”Krauzers”, reģistrācijas 

Nr.40003421968, piederošiem nekustamiem īpašumiem: ”Jaunbitnieki”, kadastra numurs ***, 

zemes kopplatība 3.8 ha, Ugāles pagastā, ”Jorēni”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 6.3 

ha, Usmas pagastā,  un ”Jaunputeri”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 15.7 ha, Ances 

pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 09.09.2010. pirkuma līgums, 

zemesgrāmatu apliecības (3 gab.), zemes vienību robežu plāni (3 gab.). 

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

ka līgumā minētie atsavināmie nekustamie īpašumi nav nepieciešami likumā noteikto 

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

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

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 23.septembra 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 sekojošiem nekustamiem īpašumiem: 

 

1.1.  ”Jaunbitnieki”, Ugāles pagastā; 

 

1.2.  ”Jorēni”, Usmas pagastā; 

 

1.3.  ”Jaunputeri”, Ances pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

14. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „MAZVIRZAS”, 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 13.09.2010. ir saņēmusi SIA ”Gilovigi”, reģistrācijas 

nr.40103194486, reģistrēta Airu ielā 77, Rīgā, LV-1015, valdes priekšsēdētāja Dmitrija 

Pavlova iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-736), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz SIA ”CN Agro”, reģ.Nr.40103260457, piederošo 

nekustamo īpašumu „Mazvirzas”, Tārgales pagastā, kadastra numurs***, sastāvošu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu***, platība 1.51ha. Iesniegumam pievienoti dokumenti: 

10.09.2010. pirkuma līgums, izkopējums no VZD kadastra kartes. 
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Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, konstatē, ka 

līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto 

pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 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 „Mazvirzas”, Tārgales 

pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

15. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „OZOLNIEKI”, 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 17.09.2010. ir saņēmusi Ģirta Mazistaba, personas kods ***, 

dzīvojoša ***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-758), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošo nekustamo īpašumu 

„Ozolkalni”, kadastra apzīmējums***, Ances pagastā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar 

kopplatību 5.2 ha, un uz tām esošām nedzīvojamām ēkām. Iesniegumam pievienotas 

dokumentu kopijas: 03.07.2008. pirkuma līgums, 08.09.2010. pirkuma līguma pārjaunojums, 

zemesgrāmatu apliecības kopija (trīs lapas), zemes robežu plāni (2 gab.). 

       Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 23.septembra sēdes lēmumu,   

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 - nav, 

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

novada dome n o l e m j: 

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ozolnieki”, Ances pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

16. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „UPESVAGARI“, ANCES 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 16.09.2010. ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, amata 

vieta Talsos, Kareivju ielā 8, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.10.-745), ar piedāvājumu izlemt 

jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Rasmai Elgai Petrovicai, personas 

kods***, piederošo nekustamo īpašumu: ”Upesvagari”, kadastra numurs***, zemes kopplatība 

24.0 ha, Ances pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 14.09.2010. pirkuma 

līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes vienības robežu plāns. 

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

ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto 

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

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

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 23.septembra 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 ”Upesvagari”, Ances pagastā. 

2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

17. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „LEČI 48”, VĀRVES PAGASTĀ  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 03.09.2010. ir saņēmusi Nataļjas Beitānes, personas kods ***, 

dzīvojošas***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-719), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Aivai Šliserei, personas kods***, piederošo 

nekustamo īpašumu „Leči 48”, kadastra apzīmējums***, Vārves pagastā, sastāvoša no 

neapbūvētas zemes vienības ar kopplatību 0.048 ha (480 m
2
). Iesniegumam pievienotas 

dokumentu kopijas: 03.09.2010. pirkuma līgums, 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 23.septembra 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 „Leči 48”, Vārves pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
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18. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ ĒKU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „LĪDUMI 84”, 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 23.08.2010. ir saņēmusi Aleksandra Drakina, personas kods***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-683), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Jegeņijam Jevtjuginam, personas kods ***, 

piederošo ēku nekustamo īpašumu „Līdumi 84”, kadastra apzīmējums***, Tārgales pagastā, 

sastāvoša no dārza mājiņas. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 18.08.2010. pirkuma 

līgums, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāns būvju ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

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 23.septembra 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 ēku (būvju) nekustamo īpašumu „Līdumi 84”, 

Tārgales pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

19. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „MĀKONĪŠI”, UŽAVAS PAGASTĀ  

 (ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 15.09.2010. ir saņēmusi SIA ”Laskana-logistic”, reģistrācijas 

Nr.42103022771, reģistrācijas adrese: Brīvostas iela 40, Liepāja, LV-3401, valdes locekļa 

Aināra Siltāna iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-743), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Annikai Petraškevičai, personas kods ***, 

piederošo nekustamo īpašumu „Mākonīši”, kadastra apzīmējums***, Užavas pagastā, 

sastāvoša no zemes vienības ar kopplatību 9.5 ha, kuras lietošanas veids ir mežsaimniecība. 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 14.09.2010. pirkuma līgums, zemes robežu 

plāns. 

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

līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto 

pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
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18.punktu, 78.pantu  un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 23.septembra sēdes lēmumu, 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. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Mākonīši”, Užavas pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

20. § 
PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „GUDRIŅI” ZEMES VIENĪBU, VĀRVES PAGASTĀ  

 (ziņo: M.Libkovskis) 

 

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

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 20.08.2010. ir saņēmusi Dairas Štekerhofas, personas kods***, 

dzīvojošas***,  iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-680), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz no viņai piederošā nekustamā īpašuma 

„Gudriņi”, atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***ar kopplatību 9.4 ha, Vārves 

pagastā, kuras lietošanas veids ir lauksaimniecība. Iesniegumam pievienotas dokumentu 

kopijas: 30.07.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns. 

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

līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto 

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

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

komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 23.septembra sēdes lēmumu, 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. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma „Gudriņi”, Vārves pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

21.§ 

PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „EZERKALNI 1” ZEMES VIENĪBU, 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 15.09.2010. ir saņēmusi SIA ”Remtes transports”, reģistrācijas 

Nr.48503007401, juridiskā adrese: ”Nikužas”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871, 
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valdes priekšsēdētāja Uģa Zandera iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-721), ar piedāvājumu 

izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Maigai Bukovskai, 

personas kods***, piederošā nekustamā īpašuma „Ezerkalni 1”, Popes pagastā, atdalīto zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu***, platība 6,2 (seši veseli un divas desmitdaļas) hektāri, kuras 

lietošanas veids ir mežsaimniecība. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 08.03.2010. 

pirkuma līgums, izkopējums no VZD kadastra kartes. 

 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 23.septembra 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 „Ezerkalni 1”, Popes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 

22.§ 

PAR ATTEIKŠANOS  NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM  

UZ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „KRASTNIEKI” ZEMES VIENĪBU, PILTENES 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 30.08.2010. ir saņēmusi Gata Dauksta, personas kods ***, 

dzīvojoša***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-706), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz viņam piederošā no nekustamā īpašuma 

„Krastnieki”, Piltenes pagastā, atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu***, kopplatība 

1.24 ha, Piltenes pagastā, kuras lietošanas veids ir lauksaimniecība. Iesniegumam pievienotas 

dokumentu kopijas: 20.08.2010. pirkuma līgums, zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

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

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

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2010.gada 23.septembra 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 „Krastnieki”, Piltenes pagastā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

23. § 
PAR ANCES PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU PAR FINANSĒJUMA 

PIEŠĶIRŠANU JUMTA REMONTAM 

 (ziņo: A.Mucenieks) 
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A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 09.09.2010. saņemts Ances pagasta pārvaldes iesniegums, 

reģ.Nr.1-19/186 „Par finansējuma piešķiršanu”, kurā lūdz piešķirt finansējumu Ances 

pamatskolas jumta remontam. Ances pagasta pārvaldei piešķirts un pārskaitīts finansējums 

LVL 5408,- apmērā, kas bija paredzēts daļēja jumta salabošanai. Veicot objekta būvekspertīzi, 

secināts, ka nepieciešams veikt visas ēkas jumta nomaiņu. Ir veikts iepirkums Ances 

pamatskolas jumta remontdarbiem par kopējo summu LVL 24030,59 (divdesmit četri tūkstoši 

trīsdesmit lati 59 santīmi), remontdarbu veikšanai nepieciešamā summa ir LVL 18622,59 

(astoņpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit divi lati 59 santīmi). 

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

komitejas 2010.gada 9.septembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

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

I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 

nav, deputātei E.Kuģeniecei nepiedaloties balsošanā, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Piešķirt līdzekļus LVL 18622,59 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit divi lati 59 

santīmi) Ances pamatskolas jumta remontam no līdzekļiem projektu līdzfinansēšanai. 

 

2. Uzdot Ventspils  novada domes Centrālās administrācijas  Finanšu un grāmatvedības  

nodaļai, lēmuma 1.punktā minēto summu pārskaitīt pēc darba izpildes akta un rēķina 

saņemšanas. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ances pagasta pārvaldei. 

 

24. § 
PAR UGĀLES PAGASTA SIEVIEŠU BIEDRĪBAS „UGĀLES ĀBELES” IESNIEGUMU 

PAR ATBALSTU PROJEKTAM 

 (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 02.09.2010. saņemts (reģ.Nr.2641) Ugāles pagasta sieviešu 

biedrības „Ugāles Ābeles” pilnvarotās personas Ugāles pagasta pārvaldes  vadītājas Helēnas 

Boitmanes iesniegums „Par atbalstu projektiem”, kurā  informē, ka biedrība „Ugāles Ābeles” ir 

iesniegusi divus projektus ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā”:  

 

1. Iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana, projekts 

„Trenažieru zāles labiekārtošana Ugāles pagastā”, projekta kopējās izmaksas LVL 

11557,92 ar publisko finansējumu 90% apmērā; 
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2.  Mūžizglītības iespēju, interešu klubu un centru, radošo darbnīcu un studiju izveide un 

darbības atbalsts, projekts „Ugāles radošā centra Kolāža izveide”, projekta kopējās 

izmaksas LVL 11701,12, ar publisko finansējumu 90% apmērā. 

 

     Lai īstenotu  iesniegtos projektus, biedrība „Ugāles Ābeles” lūdz piešķirt līdzfinansējumu 

LVL 1155,79 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit pieci lati 79 santīmi) un LVL 1170,11 

(viens tūkstotis viens simts septiņdesmit lati 11 santīmi), kas sastāda 10% no projektu kopējām 

izmaksām un nodot bezatlīdzības lietošanā Ugāles vidusskolas telpas, kurās plānots realizēt 

augstākminētos projektus. 

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

komitejas 2010.gada 9.septembra 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. Atbalstīt līdzfinansējumu projektiem LVL 2325,90 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit 

pieci lati un 90 santīmi) apmērā, paredzot līdzekļus 2011.gada budžetā. 

 

2. Uzdot Juridiskai nodaļai (G.Treigūtei) sagatavot nomas līgumu par Ugāles vidusskolas 

telpu izmantošanu. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles pagasta pārvaldei. 
 

25.§                                    
PAR UGĀLES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 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 07.09.2010. saņemts (reģ.Nr.2692) Ugāles Mūzikas un mākslas 

skolas direktores R.Petmanes iesniegums, kurā lūdz izskatīt iespēju atbrīvot Ugāles Mūzikas 

un mākslas skolas audzēkni Ievu Emku no maksas par mācībām mūzikas skolā 

2010./2011.mācību gadā, kopējā summa LVL 72,00 (septiņdesmit divi lati). Skolas 

pedagoģiskās padomes sēdē ir izskatīts  Ugāles Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Ievas 

Emkas un mātes Ingūnas Emkas iesniegums, kurā izteikts lūgums atbrīvot audzēkni I.Emku no 

mācību maksas, pamatojoties uz piešķirto trūcīgās ģimenes statusu. Pedagoģiskā padome 

uzskatījusi lūgumu par pamatotu. 

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

komitejas 2010.gada 9.septembra 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. Atbrīvot Ugāles Mūzikas un mākslas skolas audzēkni Ievu Emku no mācību maksas 

mūzikas skolā 2010./2011.mācību gadā.  

 

2. Iedalīt papildus finansējumu Ugāles pagasta pārvaldei Mūzikas un mākslas skolai LVL 

72,- (septiņdesmit divi lati) no nesadalītā budžeta līdzekļu atlikuma. 
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3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles pagasta pārvaldei. 

 

26. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

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

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

   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 sagatavoto konta Nr.17999 pārskatu (atbilstoši administrēšanas sistēmas NINO 

uzskaites datiem 27.09.2010.), 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 Kristīnes Krūmiņas - Daukšas, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu,  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām. 

 

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

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     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 
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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 sagatavoto kontu Nr.907 un Nr.32297 pārskatiem (atbilstoši administrēšanas sistēmas 

NINO uzskaites datiem 27.09.2010.), 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 Gaiļa Ulda, nekustamā īpašuma nodokļa parādu.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām. 

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

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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, 360.panta 1.daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta 1. un 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. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA„Pārventas nami”, reģ.Nr.40003605838, juridiskā 

adrese: Bruņinieku iela 104-1, Rīga, LV-1009, par  13 nekustamiem īpašumiem 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām. 

 

27. §                                                               
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTU „KĀRTĪBA,KĀDĀ VENTSPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBA SEDZ BRAUKŠANAS IZDEVUMUS IZGLĪTOJAMIEM“  

 (ziņo: G.Ansone, debatēs: A.Jaunsleinis, A.Mucenieks, G.Mačtams, R.Krūmiņš, 

D.Veidemanis, M.Libkovskis, E.Kuģeniece, N.Sileviča) 

 

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

G.Ansone informē par saistošo noteikumu projektu. 

E.Kuģeniece ierosina 4.punktā vārdus „un atpakaļ” pārcelt aiz vārdiem „Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā”. 
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D.Veidemanis ierosina 8.punktu aiz vārdiem „vispārējās izglītības iestādes” papildināt ar 

vārdiem „nav sabiedriskā transporta un  pārvadājumus nenodrošina pašvaldība”. 

N.Sileviča norāda, ka 15.punkts papildināms ar vārdiem „ne retāk kā vienu reizi mēnesī”. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 14.panta trešo daļu 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, un 

04.08.2009. MK noteikumu Nr.872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 

izmantot braukšanasa maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos“, kā arī ņemot vērā 

Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas (27.09.2010.) 

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. Apstiprināt Saistošos noteikumus  Nr.33 “Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība 

sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem” (Pielikumā uz četrām lapām). 

2. Sagatavot Saistošos minētos noteikumus parakstīšanai. 

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

kārtībā. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus 

rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai. 

 

28.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 

24.SEPTEMBRA SĒDES LĒMUMU APSTIPRINĀTAJOS  NOTEIKUMOS NR.3 (protokols 

Nr.8, 3.§”KĀRTĪBA, KĀDĀ VENTSPILS NOVADĀ APRĒĶINA UN SADALA IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒM MĒRĶDOTĀCIJU VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJĀS 

VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS,BĒRNU NO PIECU GADU VECUMA IZGLĪTOŠANĀ 

NODARBINĀTO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS 

IESTĀŽU PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI “ 

 (ziņo:G.Ansone) 

 

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

G.Ansone informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta  24.08.2010. noteikumiem Nr. 807 ”Grozījumi Ministru 

kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un prīvātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”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, 
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R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, N.Sileviča, 

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

1. Grozīt noteikumu 5.1. punktu un izteikt to jaunā redakcijā:  

 

Esošā redakcija Jaunā redakcija 

5.1. Ja izglītības iestāde īsteno speciālās 

izglītības programmu speciālajās klasēs  

(vai integrējot skolēnus ar speciālajām 

vajadzībām ) vai pedagoģiskās korekcijas 

programmu, skolēnu skaitam piemēro 

koeficientu- 1,47 

 

5.1.Ja izglītības iestāde īsteno speciālās 

izglītības programmu speciālajās klasēs   

(vai integrējot skolēnus ar speciālajām 

vajadzībām), skolēnu skaitam piemēro 

koeficientu- 1,6, pedagoģiskās korekcijas 

programmās skolēnu skaitam piemēro 

koeficientu- 1,47    

 

 

2. Papildināt noteikumu 4. punktu ar 4.5. punktu un izteikt to  sekojošā redakcijā. 

 

“4.5.Skolēnu skaitam vakara (maiņu) vispārējās vidējās izglītības programmās piemēro 

koeficientu 0,82”. 

 

3. Uzdot Kancelejai ( E. Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas Ventspils novada domes 2009.gada 

24.septembra sēdes lēmumu apstiprinātajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā Ventspils novadā 

aprēķina un sadala izglītības iestādēm mērķdotāciju vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” pamattekstā, secīgi iekļaujot 

to grozījumus. 

 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Izglītības pārvaldei.  
 

29.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  „VECKUNČI“  DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 

UZSĀKŠANU 

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

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

M.Dadzis informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā, 2010.gada 27.septembrī (reģ.Nr.1.10-796) saņemts Renāra 

Liepiņa, personas kods***, iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja 

elektrostaciju parka izbūvei zemes īpašumā „Veckunči“,  kadastra numurs 9866 014 0016, 

Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

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

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

teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunu transporta vai inženierkomunikāciju izbūve, 

apbūve ir iespējama, izstrādājot detālplānojumu.  

      Detālplānojuma teritorija atrodas Tārgales pagasta plānotā ražošanas objektu un tehniskās 

apbūves teritorijā. Detālplānojuma ierosinātājs apņemas nodrošināt detālplānojuma izstrādi un 

atbilstoši 2009.gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības 
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teritorijas plānošanas noteikumi” 63. punktam, ir saskaņojis līguma projektu par 

detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību (pielikums Nr.2). Detālplānojuma izstrādātājs 

– SIA ”Damsijas”, reģistrācijas numurs 40003875540. 

    Detālplānojumā paredzētā īpašuma izmantošana atbilst Tārgales pagasta teritorijas 

plānojuma plānotai (atļautai) izmantošanai – „Plānotā ražošanas objektu un tehniskās apbūves 

teritorija”, kur ir pieļaujama elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu apbūve.  

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

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

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

novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 23.septembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.9.; 2.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

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

 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā ”Veckunči”, kadastra 

numurs 9866 014 0016, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju 

Mārci Laksbergu. 

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

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

ar detālplānojuma ierosinātāju R.Liepiņu. 

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

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam Renāram Liepiņam, Ogļu 

ielā 26-2, Rīgā, LV-1048 un detālplānojuma izstrādātājam SIA „Damsijas”, Brīvības 

gatve 223, Rīga, LV-1039. 

 

30.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ĀRCES“  DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 

UZSĀKŠANU 

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

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

M.Dadzis informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.       

       Ventspils novada pašvaldībā, 2010.gada 27.septembrī (reģ.Nr.1.10-797) saņemts Renāra 

Liepiņa, personas kods ***, iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja 

elektrostaciju parka izbūvei zemes īpašumā „Ārces“,  kadastra numurs 9866 015 0093, 

Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

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

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

teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunu transporta vai inženierkomunikāciju izbūve, 

apbūve ir iespējama, izstrādājot detālplānojumu.  

      Detālplānojuma teritorija atrodas Tārgales pagasta plānotā ražošanas objektu un tehniskās 

apbūves teritorijā. Detālplānojuma ierosinātājs apņemas nodrošināt detālplānojuma izstrādi un 

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

teritorijas plānošanas noteikumi” 63. punktam, ir saskaņojis līguma projektu par 
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detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību (pielikums Nr.2). Detālplānojuma izstrādātājs 

– SIA ”Damsijas”, reģistrācijas numurs 40003875540. 

    Detālplānojumā paredzētā īpašuma izmantošana atbilst Tārgales pagasta teritorijas 

plānojuma plānotai (atļautai) izmantošanai – „Plānotā ražošanas objektu un tehniskās apbūves 

teritorija”, kur ir pieļaujama elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu apbūve.  

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

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

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

novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 23.septembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.9.; 2.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

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

 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā ”Ārces”, kadastra numurs 

9866 015 0093, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju 

Mārci Laksbergu. 

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

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

ar detālplānojuma ierosinātāju. 

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

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam Renāram Liepiņam, Ogļu 

ielā 26-2, Rīgā, LV-1048 un detālplānojuma izstrādātājam SIA „Damsijas”, Brīvības 

gatve 223, Rīga, LV-1039. 

 

31.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA  „ROŽEVICI-2“  DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 

UZSĀKŠANU 

  (ziņo:M.Dadzis) 

 

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

M.Dadzis informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā, 2010.gada 27.septembrī (reģ.Nr.1.10-796) saņemts Renāra 

Liepiņa, personas kods***, iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja 

elektrostaciju parka izbūvei zemes īpašumā „Roževici-2“,  kadastra numurs 9866 014 0001, 

Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

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

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

teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunu transporta vai inženierkomunikāciju izbūve, 

apbūve ir iespējama, izstrādājot detālplānojumu.  

      Detālplānojuma teritorija atrodas Tārgales pagasta plānotā ražošanas objektu un tehniskās 

apbūves teritorijā. Detālplānojuma ierosinātājs apņemas nodrošināt detālplānojuma izstrādi un 

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

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

detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību (pielikums Nr.2). Detālplānojuma izstrādātājs 

– SIA ”Damsijas”, reģistrācijas numurs 40003875540. 
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    Detālplānojumā paredzētā īpašuma izmantošana atbilst Tārgales pagasta teritorijas 

plānojuma plānotai (atļautai) izmantošanai – „Plānotā ražošanas objektu un tehniskās apbūves 

teritorija”, kur ir pieļaujama elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu apbūve.  

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

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

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

novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 23.septembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.9.; 2.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

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

 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā ”Roževici-2”, kadastra 

numurs 9866 014 0001, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju 

Mārci Laksbergu. 

3. Apstiprināt vēja elektrostaciju parka „Roževici-2“ Darba uzdevumu (pielikums Nr.1). 

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

ar detālplānojuma ierosinātāju R.Liepiņu. 

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

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Tārgales pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātājam Renāram Liepiņam, Ogļu 

ielā 26-2, Rīgā, LV-1048 un detālplānojuma izstrādātājam SIA „Damsijas”, Brīvības 

gatve 223, Rīga, LV-1039. 

 

32.§ 
PAR TĀRGALES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA M. LAKSBERGA SŪDZĪBU PAR 

PIEMĒROTO DISCIPLINĀRO SODU  

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

 

Ventspils novada dome izskatījusi jautājumu par M.Laksberga sūdzību par piemēroto 

disciplināro sodu. 

Lēmums pievienots  sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām. 

 

33.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA 29.JŪNIJA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.19 „PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NODEVĀM“  

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

 

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

G.Treigūte informē par  saistošo noteikumu projektu. 

A.Jausnleinis ierosina pēc Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikuma 

neizslēgt saistošo noteikumu 35.23.punktu „Par būvatļauju pagarināšanu Ls 5,00 un Ls 

15,00”, kā arī  neizslēgt 35.24.punktu „Par būvatļaujas pārreģistrēšanu Ls 5,00 un Ls 10,00”, 

un 35.25.punktu „Par būvatļaujas atkārtotu izsniegšanu Ls 3,00 un Ls 10,00”.  Norāda, ka nav 

zināms, cik reizes būvatļauja var tikt pagarināta. Tādējādi minētie punkti nav svītrojami. 

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

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 23.08.2010. atzinumu Nr.2.2-

13/8673/5181, kurā lūgts precizēt Ventspils novada Domes 2010.gada 29.jūnija saistošos 

noteikumus Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības nodevām“ un pamatojoties uz likumu 

„Par pašvaldībām“ 41.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. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.34 “Grozījumi Ventspils novada pašvaldības 

2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības 

nodevām““ (Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos 

noteikumus parakstīšanai. 

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

kārtībā. 

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

domes sēdes protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos 

noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijai. 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.55 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


