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 SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  28.oktobrī                                                                                  28 
                                                                                                                            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 

                                     

Nav ieradušie deputāti: A.Jaunsleinis 

                                      A.Čaklis 

                                      E.Kuģeniece 

 

Uzaicinātie:    SIA „Valdas aptieka” pārstāvis Jānis Lūsis 

                       Finansu konsultante Inta Komisare 

                            

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

 

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

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

2. Par Airisas Tropiņas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata. 

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

4. Par darba samaksas izmaksas kārtību. 
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5. Par izmaiņām pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļu sastāvā. 

6. Par grozījumiem un papildinājumiem Ventspils novada domes 10.08.2010.lēmumā Nr.22, 

3.§. 

7. Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu. 

8. Par Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikumu. 

9. Par Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas nolikumu. 

10. Par novērošanas torņa legalizāciju nekustamā īpašumā „Kāpas”, Tārgales pagstā. 

11. Par saimniecības ēkas legalizāciju nekustamā īpašumā „Līdumi 128”, Tārgales pagastā. 

12. Par dzīvnieku  pastaigu mītnes legalizāciju nekustamā īpašumā „Rembo”, Vārves pagastā. 

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

novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai. 

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

novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai. 

15. Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamā īpašumā „Unkarti”, Vārves pagastā. 

16.    Par atļauju Eļai Jaščišinai iegūt īpašumā apbūvētu zemes gabalu „Kurzeme 3”, kopplatība 

0.0661 ha (661 m
2
), Tārgales pagastā.  

17. Par pašvaldībai piederošu, piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu.  

18. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomas pirmtiesību līgumu 

noslēgšanu.   

19. Par zemes nomas līguma ar Z.Vitti izbeigšanu. 

20. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu Vārves pagasta z.s. „Akmeņkalni”, zemes 

nomas pirmtiesību līguma noslēgšanu. 
 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību  papildināt ar sekojošiem  jautājumiem: 

 

1. Par M.Gruntmaņa iesniegumu. 

2. Par Ventspils novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas ar centralizēto 

grāmatvedību nolikumu. 

3. Par Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagastu pārvaldes nolikumu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējumu naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

5. Par nekustamā īpašuma „Aivas”, Tārgales pagastā, detālplānojuma gala redakciju. 

6. Par nekustamā īpašuma „Rutki”, Tārgales pagastā, detālplānojuma gala redakciju. 

7. Par atzinumu meža zemes transformācijai. 

8. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā „Dūdas”, Vārves 

pagastā, Ventspils novadā. 

9. Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala iznomāšanu. 

10. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija” 

realizēšanai. 

11. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Tārgales 

pagasta Tārgales un Dokupes ciemā. 

12. Par finansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības projekta tehniski-ekonomiskā 

pamatojuma aktualizēšanai. 

13. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 4.februāra saistošos noteikumos 

Nr.8 „Ventspils novada pašvaldības konsolidētais budžets 2010.gadam”. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET 

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

 

Apstiprināt šādu 2010.gada  28.oktobra domes sēdes darba kārtību: 

 

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

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

2. Par Airisas Tropiņas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata. 

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

4. Par darba samaksas izmaksas kārtību. 

5. Par izmaiņām pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļu sastāvā. 

6. Par grozījumiem un papildinājumiem Ventspils novada domes 10.08.2010.lēmumā 

Nr.22, 3.§. 

7. Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu. 

8. Par Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikumu. 

9. Par Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas nolikumu. 

10. Par novērošanas torņa legalizāciju nekustamā īpašumā „Kāpas”, Tārgales pagstā. 

11. Par saimniecības ēkas legalizāciju nekustamā īpašumā „Līdumi 128”, Tārgales pagastā. 

12. Par dzīvnieku pastaigu mītnes legalizāciju nekustamā īpašumā „Rembo”, Vārves 

pagastā. 

13. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta 

„Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

īstenošanai. 

14. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta 

„Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai. 

15. Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamā īpašumā „Unkarti”, Vārves pagastā. 

16.    Par atļauju Eļai Jaščišinai iegūt īpašumā apbūvētu zemes gabalu „Kurzeme 3”, 

kopplatība 0.0661 ha (661 m
2
), Tārgales pagastā.  

17. Par pašvaldībai piederošu, piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu.  

18. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomas pirmtiesību līgumu 

noslēgšanu.   

19. Par zemes nomas līguma ar Z.Vitti izbeigšanu. 

20. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu Vārves pagasta z.s. „Akmeņkalni”, 

zemes nomas pirmtiesību līguma noslēgšanu. 

21. Par M.Gruntmaņa iesniegumu. 

22. Par Ventspils novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas ar centralizēto 

grāmatvedību nolikumu. 

23. Par Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagastu pārvaldes nolikumu. 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējumu naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

25. Par nekustamā īpašuma „Aivas”, Tārgales pagastā, detālplānojuma gala redakciju. 

26. Par nekustamā īpašuma „Rutki”, Tārgales pagastā, detālplānojuma gala redakciju. 

27. Par atzinumu meža zemes transformācijai. 

28. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā „Dūdas”, Vārves 

pagastā, Ventspils novadā. 

29. Par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala iznomāšanu. 

30. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija” 

realizēšanai. 

31. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Tārgales 

pagasta Tārgales un Dokupes ciemā. 
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32. Par finansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības projekta tehniski-ekonomiskā 

pamatojuma aktualizēšanai. 

33. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 4.februāra saistošos noteikumos 

Nr.8 „Ventspils novada pašvaldības konsolidētais budžets 2010.gadam”. 

 

A.Mucenieks norāda, ka uz domes sēdi ir uzaicināts SIA „Valdas aptieka” pārstāvis, kurš ir 

ieradies, tādējādi ierosina darba kārtībā ieviest korekcijas. Darba kārtības 29.punktu skatīt 

pirmo, tālāk sākt jautājumu izskatīšanu ar pirmo jautājumu. 

 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET 

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

 

Sākt 2010.gada  28.oktobra domes sēdes darba kārtības izskatīšanu ar 29.punktu. 

 

29.§ 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠA ZEMES GABALA IZNOMĀŠANU  

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis  informē par lēmuma projektu. 

A.Mucenieks paskaidrojumu sniegšanai dod vārdu SIA „Valdas aptieka” pārstāvim J.Lūsim. 

J.Lūsis norāda, ka tiks celta ne tikai aptieka, bet arī medicīnas aprūpes centrs, kas tālāk tiks 

nodots  pašvaldībai. Ēka jau tikusi pasūtīta. Vēlas nomāt zemi. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Valdas aptieka”, reģ.Nr.41201004270, 

juridiskā adrese: „Audzes”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, valds locekļu 

Valdas Plūksnas un Nadeždas Lūses kopīgu iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai 

piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9870 012 0167, Ugālē, daļu aptuveni 1.0 ha 

platībā. Iesniegumam pievienota zemes gabala izvietojuma shēma (izdruka no Kadastra kartes). 

Izskatot iesniegumu un datus par zemesgabalu, Ventspils novada dome konstatē 

sekojošo: SIA „Valdas aptieka” minētais zemesgabals ar aptuvenu platību 1.0 (viens) ha ir 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9870 012 0167, kopplatība 3.45 ha, daļa. Saskaņā ar 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes 

vienībai reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienība atrodas Ugāles ciema teritorijā, kurā noteiktais 

zonējums ir: lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.   Zemes gabals ir neapbūvēts, tā statuss: 

pašvaldībai piekrītošā zeme. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu; 2007.gada 

30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu” nosacījumiem; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 14.10.2010. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar: SIA „Valdas aptieka”, reģ.Nr.41201004270, juridiskā 

adrese: „Audzes”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, par zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 9870 012 0167, Ugāles pagastā, daļas (atbilstoši šī lēmuma pielikumā 

pievienotajai grafiskajai shēmai) aptuveni 1.0 (viena) ha platībā izmantošanu 

lauksaimniecības vajadzībām uz laiku no 01.11.2010. līdz 31.10.2015. ar nomas maksu 1,5% 

gadā no zemes kadastrālās vērtības, nosakot zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods - 0101. 

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) līdz 05.11.2010. sagatavot lēmumprojektu 

izskatīšanai Projektu, investīciju un būvniecības komisijā par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 9870 012 0167, Ugālē, kopplatība 3.45 ha, sadalīšanu, nosaukumu (adrešu) 

piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.  

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) desmit darba dienu laikā pēc Ventspils 

novada domes sēdes protokola parakstīšanas sagavot zemes nomas līgumu ar SIA ”Valdas 

Aptieka” saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta nosacījumiem. 

 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. 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. 
 

5. Uzdot Ventspils novada Kancelejai (D.Botterei) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējiem, Valsts zemes 

dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam.  

 

1.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 17.DECEMBRA VENTSPILS NOVADA DOMES SĒDĒ 

APSTIPRINĀTAJĀ NOLIKUMĀ Nr.37  ”VENTSPILS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA 

NOLIKUMS” 

 (ziņo:G.Ansone, debatēs: R.Krūmiņš, N.Sileviča, M.Libkovskis, D.Veidemanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone informē, ka izdarāmi sekojoši grozījumi 2009.gada 17.decembra Ventspils novada 

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

1. Izteikt Sociālā dienesta nolikuma 4.punktu sekojošā redakcijā: „Sociālā dienesta 

juridiskā adrese ir: Skolas iela 4, Ventspils LV- 3601”. 

2. Svītrot 5.punktu ”Sociālā dienesta pakļautībā ir bērnu nams „Stikli”. 

3. Svītrot 41.punktu “Sociālā dienesta pakļautībā ir šādas struktūrvienības: 41.1.Bērnu 

nams „Stikli””: 

4. Svītrot 44.punktu ”Sociālā dienesta vadītāja atvaļinājuma vai ilgstošas prombūtnes laikā 

aizvieto SD vietnieks”. 

R.Krūmiņš norāda, ka šobrīd nav skaidra bērnu nama „Stikli” pakļautība. 

M.Libkovskis norāda, ka būtu jānorāda pakļautība Izglītības pārvaldei. 

D.Veidemanis ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, lai precizētu bērnu nama „Stikli” 

pakļautību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 
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2. § 
PAR AIRISAS TROPIŅAS ATBRĪVOŠANU NO BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA AMATA  

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 25.10.2010. ir saņēmusi Airisas Tropiņas (personas kods ***) 

iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Ventspils novada bāriņtiesas locekļa pienākumu 

pildīšanas Zlēku pagasta pārvaldē. 

Ventspils novada dome izskatot lietas materiālus, konstatē, ka Airisa Tropiņa ievēlēta par 

Ventspils novada bāriņtiesas locekli Zlēku pagastā ar Ventspils novada domes 2009.gada 

27.auguta sēdes lēmumu (protokols Nr.6.,13.§). 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 

12.panta pirmās daļas 1.punktu, 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1037 

„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 5.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.10.2010.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atbrīvot Airisu Tropiņu (personas kods***) no Ventspils novada Zlēku pagasta bāriņtiesas 

locekļa pienākumu pildīšanas Ventspils novadā ar 2010.gada 1.novembri. 

2. Noteikt, ka Ventspils novada Piltenes pilsētas un pagasta bāriņtiesas loceklis Juris 

Krilovskis (personas kods***) nodrošina Ventspils novada Zlēku pagasta bāriņtiesas 

darbību atbilstoši kompetencei un darbības teritorijai no 2010.gada 1.novembra. 

3. ***. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. 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. 

5. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstus Zlēku pagasta pārvaldei, Ventspils novada 

Bāriņtiesai, lēmuma 1. un 2.punktā minētajām personām. 

 

3. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU UN AMATALGU 

SARAKSTĀ 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Lai nodrošinātu Ventspils novada domes 2010.gada 8.maija ārkārtas sēdes lēmuma „Par 

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

1.§), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu, 

saskaņā ar Ventspils novada domes 30.07.2009. Saistošo noteikumu Nr.1 “Ventspils novada 
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pašvaldības nolikums” 9.10.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas 

2010.gada 25.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, 

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

dome n o l e m j: 
 

1. Grozīt 2010.gada 25.marta nolikuma Nr.9 „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas 

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

amatalgu saraksts”, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Grozījumi 2010.gada 25.marta nolikuma Nr.9 „Ventspils novada pašvaldības darba 

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

un amatalgu saraksts” stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

3. Uzdot Kancelejai veikt attiecīgās izmaiņas 2010.gada 25.marta nolikuma Nr.9 „Ventspils 

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

novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts”, iekļaujot grozījumus. 

 

4. § 
PAR DARBA SAMAKSAS IZMAKSAS KĀRTĪBU 

 (ziņo: D.Valdmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim. 

D.Valdmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Pamatojoties uz to, ka ar 2010.gada 1.oktobri ir veikta Ventspils novada pašvaldības 

reorganizācija un ir izveidota Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību un saskaņā likumu 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ventspils novada 2009.gada 30.jūlija 

Saistošo noteikumu Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” 9.10.punktu, Ventspils 

novada 2010.gada 25.marta nolikuma „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikums” 46.punktu, kā arī lai nodrošinātu savlaicīgu un vienlaicīgu darba algas 

izmaksu visu Ventspils novada pašvaldības darbiniekiem, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 
 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 04.02.2010. lēmumu (protokols Nr.14, 

1.§) „Par algas izmaksas kārtību domes un domes iestāžu darbiniekiem”. 

2. Noteikt Ventspils novada pašvaldības darbiniekiem darba samaksas izmaksu sekojošā 

kārtībā: 

2.1. Avansa izmaksas par tekošo mēnesi darbiniekiem veikt katra mēneša 16. un 

17.datumā. 

2.2. Darba algas izmaksu darbiniekiem par iepriekšējo mēnesi veikt katra mēneša 3. un 

4.datumā. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vadītājiem paziņot par Darba izmaksas 

kārtību Ventspils novada pašvaldības darbiniekus 3 (trīs) darba dienu laikā no šī lēmuma 

saņemšanas. 
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4. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstus Ventspils novada struktūrvienībām. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.novembri. 

 

5. § 
PAR IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS MANTAS ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS 

SASTĀVĀ 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ar Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.4,5.§) par 

Ventspils novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļiem tika 

apstiprinātas Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Cekule un Ances pagasta 

pārvaldes vadītāja Aira Kajaka, bet pamatojoties uz to, ka Ventspils novada pašvaldībā ar 

2010.gadu ir pieņemti darbā nekustamo īpašumu speciālisti, kā arī lai nodrošinātu pilnvērtīgu 

Ventspils novada domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas darbību un locekļa 

pienākumu pildīšanu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET 

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

 

1. Atbrīvot Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Cekuli no Pašvaldības 

mantas atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.  

2. Atbrīvot Ventspils novada Ances pagasta pārvaldes vadītāju Airu Kaijaku no Pašvaldības 

mantas atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.  

3. Par Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekli apstiprināt Ventspils novada 

pašvaldības juriskonsultu Andri Stepanoviču. 

4. Par Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekli apstiprināt Ventspils novada 

pašvaldības nekustāmā īpašuma speciālisti Ināru Steberi. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, lēmumu adresāts un trešās personas var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, 

viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

6. Uzdot Personāla speciālistei (I.Stradiņa) informēt par izmaiņām komisijas sastāvā VID 

Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Valsts amatpersonu datu 

administrēšanas daļu. 

7. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus 1., 2., 3. un 4.punktā minētajām personām. 

6. § 
PAR GROZĪJUMIEM UN PAPILDINĀJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 10.08.2010. 

LĒMUMĀ Nr.22,3.§ 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

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

2010.gada 10.augustā Ventspils novada dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu (protokols 

Nr.22,3.§) „Par nekustāmā īpašuma „Ziru skola” iznomāšanu”, līdz ar ko ir nolemts fondam 

“Dzīvības Maize”, reģistrācijas Nr.40008132344, juridiskā adrese: Salnu iela 8, Ventspils, LV-

3601, bezatlīdzības lietošanā izmantot nekustamo īpašumu „Ziru skola”, Ziru pagasts, Ventspils 

novads, kadastra numurs 9890 001 0394.  Lēmumā tika norādītas lietošanā nodotās aptuvenās 

platības, ar nosacījumu, ka  tās tiks precizētas pēc kadastrālās uzmērīšanas. 

 No lietā esošiem materiāliem tiek konstatēts, ka LR Valsts zemes dienests Kurzemes 

reģionālā nodaļa ir veikusi zemes kadastrālo uzmērīšanu un nekustāmā īpašuma „Ziru skola”, 

Ziru pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 9890 001 0394, platība ir 3.08 ha, un uz tā 

esošas: 

1) Ziru skolas ēka, kadastra apzīmējumi 9890 001 0394 001 – ar platību 606,5 m²,  

2) Ziru skolas ēka, kadastra apzīmējums 9890 001 0394 002 - ar platību 719,3 m²,  

3) Sūkņu māja, kadastra apzīmējums  9890 001 0394 004 - ar platību 4,8 m², 

4) Kūts, kadastra apzīmējums  9890 001 0394 008 - ar platību 128,3 m², 

5) Šķūnis, kadastra apzīmējums  9890 001 0394 009 - ar platību 116,6 m². 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 

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

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

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

 

1. Izteikt 10.08.2010. Ventspils novada domes lēmuma Nr.22, 3.§ „Par nekustamā īpašuma 

„Ziru skola” iznomāšanu” 1.punktu šādā redakcijā:  

„Atļaut fondam “Dzīvības Maize”, reģistrācijas Nr.40008132344, juridiskā adrese: Salnu 

iela 8, Ventspils, LV-3601, bezatlīdzības lietošanā izmantot nekustamo īpašumu „Ziru 

skola”, Ziru pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 9890 001 0394, ar aptuveni 3.08 ha  

un uz tā esošās bijušās Ziru pamatskolas ēkas – skola, kadastra apzīmējumi 9890 001 0394 

001 platību 606,5 m²; skola, 9890 001 0394 002 - ar platību 719,3  m²; sūkņu māja, 

kadastra apzīmējums  9890 001 0394 004, ar platību 4,8 m²; kūts, kadastra apzīmējums  

9890 001 0394 008, ar platību 128,3 m² šķūnis, kadastra apzīmējums  9890 001 0394 009, 

ar platību 116,6 m².”. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots fondam “Dzīvības Maize”, bet ne 

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

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

3. Uzdot Kancelejai (D.Bottere) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu fondam “Dzīvības Maize”, reģistrācijas Nr.40008132344, 

juridiskā adrese: Salnu iela 8, Ventspils, LV-3601 un Ziru pagasta pārvaldei. 

 

7. § 
PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU ATALGOJUMU 

(ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu 5-6 gadīgo bērnu apmācību un pirmsskolas izglītības pēctecību, 

mazinātu starpību starp valsts un pašvaldības finansēto pedagogu darba atlīdzību, saskaņā ar 
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likuma „Par pašvaldībām“16. panta pirmās daļas 4. punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

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

noteikumi“, kā arī pamatojoties uz Finanšu komitejas 2010. gada 21. oktobra lēmumu, atklāti 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET 

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

1. Atcelt Ventspils novada domes 2010.gada 26.augusta sēdes  lēmuma  (protokols Nr.23, 

33§) 1.punktu.  

2. Izteikt 1.punktu sekojošā redakcijā „Piešķirt  papildus līdzekļus Ls  8308,- pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogu un vadītāju  2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta 

noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi“noteiktās zemākās mēneša 

darba algas likmes paaugstināšanai par LVL 35,  par likmi no 2010. gada 1.oktobra līdz 

2010. gada 31.decembrim sekojoši (pielikums Nr.1): 

 

2.1. Ances pagasta pārvaldei         LVL     571,- 

2.2. Piltenes pilsētas pārvaldei      LVL    1172,- 

2.3. Popes pagasta pārvaldei         LVL      840,- 

2.4. Ugāles pagasta pārvaldei        LVL   1808,- 

2.5. Vārves pagasta pārvaldei        LVL   1335,- 

2.6. Jūrkalnes pagasta pārvaldei    LVL     241,- 

2.7. Puzes pagasta pārvaldei          LVL     660,- 

2.8. Tārgales pagasta pārvaldei     LVL    1167,- 

2.9. Užavas pagasta pārvaldei       LVL     276,- 

2.10.Zlēku pagasta pārvaldei         LVL      238,- 

                                          Kopā                 LVL     8308,- 

 

3. Papildināt Ventspils novada domes 2010. gada 26.augusta sēdes  lēmumu  (protokols 

Nr.23, 33.§)  ar 8.punktu sekojošā redakcijā: „Sakarā ar bērnu skaita palielināšanos, 

piešķirt papildus finansējumu LVL 540,- metodiķa un logopēda darba apmaksai 

pirmsskolas grupās Tārgales un Puzes pamatskolai no 2010. gada 1. oktobra līdz 2010. 

gada 31. decembrim sekojoši  (pielikums Nr.1.) 

3.1. Tārgales pagasta pārvaldei     LVL – ( 0,3  met. )-324,- 

3.2. Puzes pagasta pārvaldei         LVl -   ( 0,2 log.)  - 216,-„ 

  

4. Papildināt Ventspils novada domes 2010. gada 26. augusta sēdes  lēmumu  (protokols 

Nr.23, 33.§)  ar 9.punktu sekojošā redakcijā: „Uzdot novada  pašvaldības administrācijas 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību veikt atbilstošas izmaiņas Ventspils novada 

pašvaldības 2010.gada budžetā“. 

 

5. Uzdot Kancelejai (D. Bottere) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Izglītības pārvaldei,  pilsētas/pagastu pārvaldēm un 

novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību.  

 

8. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOLIKUMU  

(ziņo:G.Ansone, debatēs: N.Sileviča, R.Krūmiņš) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone informē par nolikuma projektu. 

N.Sileviča norāda, ka nolikums pārstrādājams, precizējami saīsinājumi. Jautājums skatāms 
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atkārtoti komitejās. 

R.Krūmiņš norāda, ka nolikums labojams gan pēc struktūras, gan pēc būtības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

9. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS NODAĻAS NOLIKUMU 

 (ziņo:G.Ansone, debatēs: N.Sileviča, R.Krūmiņš) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone informē par nolikuma projektu. 

N.Sileviča norāda, ka nolikums pārstrādājams, precizējami saīsinājumi. Jautājums skatāms 

atkārtoti komitejās. 

R.Krūmiņš norāda, ka nolikums labojams gan pēc struktūras, gan pēc būtības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

10. § 
PAR  NOVĒROŠANAS TORŅA LEGALIZĀCIJU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ  „KĀPAS”, 

TĀRGALES PAGASTĀ  

(ziņo:M.Dadzim) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Ventspils novada domē saņemta 2010.gada 7.augusta novada būvvaldes vēstule Nr.10-6/54 

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

būvniecības pazīmes nekustamā īpašumā ”Kāpas”, kadastra numurs***, īpašnieks Juris 

Galvanovskis, kur uz zemes gabala atrodas pagājušā gadsimta 70.gados nelikumīgi uzbūvēts  

metāla konstrukcijas novērošanas tornis bez akceptēta tehniskā projekta un būvatļaujas. 

    Pēc Būvvaldes pieprasījuma izstrādāti būvju uzmērījuma rasējumi (I/K ”Kārkliņš un Ābele 

arhitekti”), novada būvvaldei nav iebildumu pret izstrādāto projektu. Ventspils novada būvvalde 

2010.gada 6.septembrī sastādījusi administratīvā pārkāpuma protokolu (Nr.CN Nr.900085). 

2010.gada 13.septembrī Ventspils novada domes Administratīvā komisija, pamatojoties uz 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 274.pantu, nolēmusi  sodīt Juri Galvanovski 

administratīvā kārtā ar soda naudu (Lēmums Nr.13L-155). 

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

domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra sēdes lēmumu,  

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET 

- nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Atļaut legalizēt metāla konstrukcijas novērošanas torni nekustamā īpašumā „Kāpas”, 

*** atbilstoši izstrādātajam projektam (būvju uzmērījumu rasējumam). 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (D.Bottere) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

īpašniekam: Jurim Galvanovskim, ***, Ventspils novada būvvaldei. 

11. § 
PAR  SAIMNIECĪBAS ĒKAS  LEGALIZĀCIJU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ  „LĪDUMI 128”, 

TĀRGALES PAGASTĀ  

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Ventspils novada domē saņemta 2010.gada 7.oktobra novada būvvaldes vēstule Nr.10-6/60 

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

būvniecības pazīmes nekustamā īpašumā ”Līdumi 128”, ***, īpašnieks Jurijs Tolstuhovs, kur uz 

zemes gabala  nelikumīgi uzbūvēta saimniecības ēka bez akceptēta tehniskā projekta un 

būvatļaujas. J.Tolstuhovs savā paskaidrojumā norāda, ka dzīvojamās mājas būvniecības laikā 

uzbūvējis nelielu saimniecības ēku, kuru apdzīvojuši un lūdz šo būvi legalizēt. Novada 

Būvvaldei  nav iebildumu pret objekta legalizāciju.  

    Ventspils novada būvvalde 2010.gada 7.oktobrī sastādījusi administratīvā pārkāpuma 

protokolu (Nr.CN Nr.900092). 2010.gada 11.oktobrī Ventspils novada domes Administratīvā 

komisija, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 274.pantu nolēmusi  

sodīt  administratīvā kārtā ar soda naudu (Lēmums Nr.13L-178). 

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 112.panta  prasībām un Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra sēdes lēmumu, atklāti 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET 

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

1. Atļaut legalizēt saimniecības ēku nekustamā īpašumā „Līdumi 128”, ***.  

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (D.Bottere) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

īpašniekam: Jurijam Tolstuhovam, ***, Ventspils novada būvvaldei. 

12. § 
PAR  DZĪVNIEKU PASTAIGU MĪTNES  LEGALIZĀCIJU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ  

„REMBO”, VĀRVES PAGASTĀ  

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada domē saņemta 2010.gada 7.oktobra novada būvvaldes vēstule Nr.10-6/60 ”Par 

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

būvniecības pazīmes nekustamā īpašumā ”Rembo”, Vārves pagastā, īpašnieks Māris Kalniņš, 
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kur uz zemes gabala  nelikumīgi uzbūvēta dzīvnieku pastaigu mītne bez akceptēta tehniskā 

projekta un būvatļaujas. M.Kalniņš savā paskaidrojumā norāda, ka uzsākot dzīvnieku 

patversmes būvniecību, konstatējis projektā nepilnības: nav bijusi uzprojektēta dzīvnieku 

pastaigas mītne, kā arī norāda, ka minētās ēkas ir uzbūvētas bez monolītiem pamatiem un lūdz 

šo būvi legalizēt. Novada Būvvaldei  nav iebildumu pret objekta legalizāciju.  

    Ventspils novada būvvalde 2010.gada 7.oktobrī sastādījusi administratīvā pārkāpuma 

protokolu (Nr.CN Nr.900091). 2010.gada 11.oktobrī Ventspils novada domes Administratīvā 

komisija, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 33.panta pirmās daļas 1. 

Un 6.punktu un trešo daļu, 275.panta pirmās daļas 1.punktu, 25.pantu nolēmusi  sodīt Māri 

Kalniņu administratīvā kārtā ar brīdinājumu (Lēmums Nr.13L-177). 

     Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 112.panta  prasībām un Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra sēdes lēmumu, atklāti 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET 

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

1. Atļaut legalizēt dzīvnieku pastaigu mītni nekustamā īpašumā „Rembo”, ***.  

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (D.Bottere) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

īpašniekam: Mārim Kalniņam, ***, Ventspils novada būvvalde. 

 

13. § 
PAR TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN PAR SAISTĪBĀM 

PROJEKTA „VENTSPILS NOVADA TĀRGALES PAGASTA DOKUPES CIEMA 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” ĪSTENOŠANAI 

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada domē saņemts SIA „PROFIN” izstrādātais tehniski ekonomiskais pamatojums 

„Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

    Pamatojoties uz Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu (protokols Nr.15.; 

15.§) „Par iespējamo pieteikšanos ERAF līdzfinansētajam ūdenssaimniecības infrastruktūras 

sakārtošanai apdzīvotās vietās līdz 2000 iedzīvotājiem”, Ventspils novada domes Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra sēdes lēmumu „Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ventspils novada Tārgales pagasta 

Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai”, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

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

novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta „Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” finanšu plānu: 

Rādītāji LVL % 
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Finansējums, kopā 
222884,87 

 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 184202,37 

 

100% 

   Pašvaldības līdzekļi (kredīts) 27630,36 15% 

   ERAF finansējums 156572,01 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 38682,50  

   Projekta iesniedzēja līdzekļi 38682,50  

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projektā iekļautos pasākumus: 

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=585 m); 

- Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (L=1005 m); 

-  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO 25 celtniecība; 

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=355 m); 

- Kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1030 m). 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Ventspils novada domes ieguldījuma daļu LVL 

27630,36 (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit lati 36 santīmi) kas veido 15% 

no projekta kopējām tehniski ekonomiskajā pamatojumā aprēķinātajām attiecināmajām 

izmaksām. 

 

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

 

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

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

un par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

14. § 

PAR TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN PAR 

SAISTĪBĀM PROJEKTA „VENTSPILS NOVADA VĀRVES PAGASTA ZŪRU CIEMA 

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” ĪSTENOŠANAI 

      (ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Ventspils novada domē saņemts SIA „PROFIN” izstrādātais tehniski ekonomiskais 

pamatojums „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

   Pamatojoties uz Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

2010.gada 20.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.5.; 8.§) „Par ūdenssaimniecības projektu 

Vārves pagasta Zūru ciemā”, Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu 

(protokols Nr.15.; 15.§) „Par iespējamo pieteikšanos ERAF līdzfinansētajam ūdenssaimniecības 

infrastruktūras sakārtošanai apdzīvotās vietās līdz 2000 iedzīvotājiem”, Ventspils novada domes 

Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra sēdes lēmumu „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Ventspils novada Vārves pagasta 

Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai”, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, 
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G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

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

novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” finanšu plānu: 

Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 359 430,34  

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 326 801,93 

 

100% 

   Pašvaldības līdzekļi (kredīts) 49 020,30 15% 

   ERAF finansējums 277 781,63 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 68 628,41  

   Projekta iesniedzēja līdzekļi 68 628,41  

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projektā iekļautos pasākumus: 

- Urbuma „Zūras-1”rekonstrukcija 

- Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve 

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=4076 m) 

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija 

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=885 m) 

- Kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=1887 m) 

 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Ventspils novada domes ieguldījuma daļu 49020,30 

latus, kas veido 15% no projekta kopējām tehniski ekonomiskajā pamatojumā 

aprēķinātajām attiecināmajām izmaksām. 

 

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

 

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

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

un par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

 

15. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA UZSĀKŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ „UNKARTI”, VĀRVES 

PAGASTĀ  

      (ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

        Ventspils novada pašvaldība 28.09.2010. ir saņēmusi kopīpašnieku: Lilijas Valdmanes, 

personas kods ***, dzīvojošas ***,   un Sanitas Sideres, personas kods ***, dzīvojošas ***, 

iesniegumu (reģ.Nr.1.10.-802) ar lūgumu atļaut nekustamā īpašuma „Unkarti”, Cirpstenē, 

Vārves pagastā, sadalīšanu 10 zemes gabalos atbilstoši pievienotajai shēmai. Iesniegumam 

pievienoti: zemes robežu plāns, sadales shēma. 
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     Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Unkarti”, Vārves pagastā, sadalei 

Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisija (PIB)  02.07.2010. 

pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Unkarti”, Vārves pagastā, sadalīšanu” (protokols 

Nr.10.; 6.§). atbilstoši kopīpašnieku: Lilijas Valdmanes un Sanitas Sideres 16.06.2010. 

kopīgajam iesniegumam un saskaņā ar 07.06.2010. izsniegto mantojuma apliecību Nr.2260 

(izsniedzis – zvērināts notārs Monika Laiviņa-Laiveniece). PIB komisijas 02.07.2010. lēmums 

paredzēja īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 001 0003, 

Cirpstenē, Vārves pagastā, kopplatība 5,3 ha, sadali divos atsevišķos īpašumos (divos zemes 

gabalos), kā arī apstiprināja darba uzdevumu zemes vienības sadalei. 21.09.2010. Ventspils 

novada pašvaldība saņēma plānotājas T.Laizānes izstrādāto zemes ierīcības projektu (turpmāk 

tekstā – ZIP) nekustamā īpašuma „Unkarti”, Cirpstenē, Vārves pagastā, sadalīšanai ar lūgumu 

(iesnieguma reģ.Nr.2859) apstiprināt to. PIB komisija, izskatot  iesniegto ZIP, konstatēja, ka tas 

nav izstrādāts atbilstoši 02.07.2010. lēmumam „Par nekustamā īpašuma „Unkarti”, Vārves 

pagastā, sadalīšanu” (protokols Nr.10.; 6.§), un PIB komisijas apstiprinātajam darba 

uzdevumam. T.Laizānes iesniegtais ZIP paredz zemes vienības sadali desmit zemes vienībās, ar 

to aptuvenu platību 0,5 ha. Tomēr projektā netiek risinātas piekļuves iespējas (piebraucamie 

ceļi) šiem jaunveidojamiem zemes gabaliem, ne arī inženierkomunikāciju izvietojums šo zemes 

vienību perspektīvas apbūves gadījumā. Saskaņā ar Vārves pagasta teritorijas plānojumu 

nekustamais īpašums „Unkarti” atrodas zonējumā: plānotā ģimeņu māju apbūves teritorija, 

tātad tā ir apbūvei paredzēta teritorija. Vārves pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 2.1.3.punkta 1.apakšpunkts nosaka: „Neviena fiziskā vai 

juridiskā persona nedrīkst ierīkot kādu ēku vai citu būvi un izmantot jebkādu būvi vai 

zemesgabalu, ja zemesgabalam, kur nodomāts izvietot minēto ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve 

atrodas, nav nodrošināta piebraukšana“, bet 2.1.4.punkta 3.apakšpunkts nosaka, ka katrā 

jaunizveidotā apbūves zemesgabalā jānodrošina piebraukšanas iespēja un iespēja pieslēgties pie 

inženierkomunikāciju tīkliem. Savukārt 2009.gada 6.oktobra MK noteikumu Nr.1148 “Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.2.punkts paredz plānotai zemes vienību 

sadalīšanai teritorijās, kur rodas nepieciešamība pēc kompleksiem transporta infrastruktūras vai 

inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem, izstrādāt detālplānojumu. 

  Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 

noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.2.punktu, 61.un 

67.punktu, Vārves pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

2.1.3.punktu, 2.1.4.punktu, Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības 

komisijas 2010.gada 14.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.14.; 5.§), atklāti balsojot: PAR – 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā „Unkarti”, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Vārves pagasta pārvaldes  vadītāju 

Anželiku Brālīti. 

3. Apstiprināt detālplānojuma  izstrādes darba uzdevumu nekustamam īpašumam „Unkarti” 

(pielikums Nr.1) 

4. Pilnvarot Vārves pagasta pārvaldes vadītāju Anželiku Brālīti noslēgt līgumu par 

detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību (pielikums Nr.2) ar S.Sideri un 

L.Valdmani, un atļaut pašvaldības vārdā pieprasīt  no darba uzdevumā minētajām 

institūcijām detālplānojuma izstrādes nosacījumus. 
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5. Uzdot Kancelejai (D.Bottere) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu īpašniekiem: Lilijai Valdmanei, ***, 

Sanitai Siderei, ***, Vārves pagasta pārvaldei, detālplānojuma izstrādātājam T.Laizānei. 

 

16. § 
PAR ATĻAUJU EĻAI JAŠČIŠINAI   

IEGŪT  ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBU  „KURZEME 3”, TĀRGALES PAGASTĀ   

 (ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 29.09.2010. ir saņēmusi Latvijas Republikas nepilsones Eļas 

Jaščišinas, personas kods ***, dzīvojošas ***, iesniegumu (reģ. Nr.1.10-820), ar lūgumu atļaut 

iegūt īpašumā Tārgales pagasta Standzē esošā nekustamā īpašuma ,,Kurzeme 3” zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu ***, kopplatība 0.0661 ha, lai uzturētu uz tās esošo dārza mājiņu un 

palīgēkas. Iesniegumam pievienoti dokumentu atvasinājumi: 29.09.2010. maiņas līgums, zemes 

robežu plāna kopija, izdruka no Valsts vienotās datorizētās zemes- grāmatas, E.Jaščišinas 

nepilsoņa pases kopija, izkopējums no Tārgales pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Eļa Jaščišina, personas 

kods ***, kā Latvijas Republikas pastāvīgā iedzīvotāja 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 nekustamā 

īpašuma ,,Kurzeme 3” zemes vienības iegūšanu Eļas Jaščišinas īpašumā. Zemes vienība 

,,Kurzeme 3”, kadastra apzīmējums ***, ir apbūvēta, uz tās atrodas dārza mājiņa un palīgēkas 

(siltumnīca un šķūnis). Saskaņā ar valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma kadastra 

reģistra (KR) informācijas sistēmas datiem, zemes vienībai ,,Kurzeme 3” noteiktais lietošanas 

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

Tārgales pagasta teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas zonējumā: vasarnīcu apbūves 

teritorija, un ir Ventas upes 300 metru aizsargjoslas teritorijā. Likuma ,,Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 29.panta 2.daļas 4.punktā noteikts, ka nepilsoņi nevar iegūt īpašumā zemi 

publisko ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve 

atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam. Tā kā zemes vienība atrodas teritorijā, kurā 

apbūve saskaņā ar Tārgales pagasta teritorijas plānojumu ir paredzēta, konstatēts, ka uz zemes 

vienību ,,Kurzeme 3” neattiecas likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta 2.daļā 

minētie ierobežojumi tās iegūšanai nepilsoņu īpašumā.  

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

28.panta 4.daļu; 29.panta 2.daļas 4.punktu un 30.panta 1.daļu, 2.daļu, atklāti balsojot: PAR – 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Atļaut Eļai Jaščišinai, iegūt īpašumā zemes vienību ,,Kurzeme 3”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

17. § 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU UN PIEKRĪTOŠU ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU  
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 (ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 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 Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi 

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

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.10.2010. lēmumu, ievērojot 

tālākminēto personu iesniegumus, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, 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 piecām personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

18. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU,  

ZEMES NOMAS PIRMTIESĪBU LĪGUMU NOSLĒGŠANU 

 (ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 06.09.2010 ir saņēmusi vēstuli (reģ.Nr.2670) no VZD Kurzemes 

reģionālās nodaļas „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” ar pievienotu sarakstu ar 

personām, kurām, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, izbeidzas zemes lietošanas 

tiesības un fizisku un juridisku personu iesniegumus  ar lūgumu par viņu lietošanā esošo zemes 

gabalu, uz kuriem šīm personām izbeidzas zemes pastāvīgas lietošanas tiesības, iznomāšanu. 

Ventspils novada dome, izskatot šo vēstuli un tās rīcībā esošo informāciju, konstatē: 

zemes vienības ir apbūvētas, pastāvīgā lietošanā  nodotas ar Tārgales, Ugāles, Vārves, Ances, 

Puzes pagasta padomes lēmumiem „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā”, zemes 

vienībām izgatavoti zemes robežu plāni. 

Tā kā minētie zemes lietotāji līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši VZD iesniegumu 

lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, viņiem izbeidzas zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības un viņi iegūst nomas pirmtiesības uz šo zemi, kuras realizējamas 

viena gada laikā , tas ir līdz 2011.gada 1.jūnijam. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta 2.daļas 3.punktu, Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

2.
1 

daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta 
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noteikumu Nr.644 ”Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas 

un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” nosacījumiem un ievērojot VZD Kurzemes reģionālās 

nodaļas 2010.gada 31.augusta vēstuli Nr.10-02-K/1, tālāk minēto personu iesniegumus un 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 14.10.2010. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

 

1. Izbeigt zemes pastāvīgas lietošanas tiesības un noslēgt zemes nomas līgumus ar 32 

personām.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 8  lapām. 

 

19. § 
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA  AR Z.VITTI IZBEIGŠANU 

 (ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 28.09.2010  ir saņēmusi Ugāles pagasta pārvaldes pārsūtīto  

Ziedoņa Vittes, personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu (reģ.Nr.1.10-811) ar lūgumu 

izbeigt zemes nomas līgumus par zemes gabala ar kadastra numurs ***  0.0707 ha platībā  

lietošanu, Ugāles pagasta pārvaldes pievienotos dokumentus: atzinumu, zemes nomas līgumu, 

izziņu par nodokļu un nomas maksu nomaksu.   

Ventspils novada dome, izskatot iesniegumu konstatē: ar Ziedoni Vitti Ugāles pagasta 

pārvalde, pamatojoties uz Ventspils novada domes 2010.gada 27.maija sēdes Nr.19 lēmumu, 

noslēgusi zemes nomas līgumu, kas reģistrēts nomas zemju reģistrā ar  Nr.22 par zemes gabala 

ar kadastra numuru ***  0.0707 ha platībā lietošanu lauksaimniecības vajadzībām. Līgumu 

darbības termiņš ir līdz 2015.gada 31.maijam.   

Z.Vitte 14.09.2010. iesniegumā izteicis lūgumu izbeigt nomas līgumu. Saskaņā ar 

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

pašvaldības zemes nomu” un ar Z.Vitti noslēgtā  zemes nomas līguma nosacījumiem, 

nomniekam ir tiesības izbeigt līgumus, 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.22, ņemot vērā iesniedzēja izteikto gribu, Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 14.10.2010. lēmumu, atklāti 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET 

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

 

1. Izbeigt zemes nomas līgumu ar Ziedoni Vitti,  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

20. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU VĀRVES PAGASTA 

Z.S.AKMEŅKALNI, ZEMES NOMAS PIRMTIESĪBU LĪGUMU NOSLĒGŠANU 

 (ziņo: M.Libkovskis) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 06.09.2010 ir saņēmusi vēstuli (reģ.Nr.2670) no VZD 

Kurzemes reģionālās nodaļas „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” ar pievienotu sarakstu ar 

personām, kurām, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, izbeidzas zemes lietošanas 

tiesības un Vārves pagasta zemnieku saimniecības „AKMEŅKALNI”, tās īpašnieka Kārļa 

Akuma personā, iesniegumu  ar lūgumu par lietošanā esošo zemes gabalu, uz kura izbeidzas 

zemes pastāvīgas lietošanas tiesības, daļas iznomāšanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu 

plāns ar iezīmētu nomas zemes platību. 

Ventspils novada dome, izskatot šo vēstuli un tās rīcībā esošo informāciju, konstatē: 

zemes vienība ir apbūvēta, pastāvīgā lietošanā  nodotas ar Tārgales pagasta padomes lēmumiem 

„Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā”, zemes vienībai izgatavots zemes robežu plāns. 

Tā kā zemes lietotājs līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniedzis VZD iesniegumu lēmuma 

pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, viņam izbeidzas zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības un viņš iegūst nomas pirmtiesības uz šo zemi, kuras realizējamas viena gada 

laikā , tas ir līdz 2011.gada 1.jūnijam. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.panta 2.
1
, 3.

 
daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 2.punktu, 2005.gada 30.augusta Ministru 

kabineta noteikumu Nr.644 ”Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” nosacījumiem un ievērojot VZD 

Kurzemes reģionālās nodaļas 2010.gada 31.augusta vēstuli Nr.10-02-K/1, tālāk minēto personu 

iesniegumus un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 14.10.2010. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, 

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

dome n o l e m j: 

 

1. Izbeigt zemes pastāvīgas lietošanas tiesības Vārves pagasta  zemnieku saimniecībai  

Akmeņkalni”, reģ. Nr.41203003867, uz zemes vienību „Dzintarlejas”, Tārgalē, Tārgales  

pagastā, Ventspils novadā, ar kadastra numurs  9866 026 0068, ar platību 

0.4703(47030m
2
)ha; 

2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Vārves pagasta zemnieku saimniecību 

„Akmeņkalni”, reģ. Nr.41203003867, tās īpašnieka Kārļa Akuma, personas kods ***, 

dzīvojošu ***, personā, par zemes vienības „Dzintarlejas”, Tārgalē, Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā, ar kadastra numurs 9866 026 0068, ar aptuveno platību 0.3703 

(37030m
2
) ha, ēku uzturēšanai, lietošanu uz laiku no 01.11.2010.g. līdz 31.10.2020.g., ar 

nomas maksu 0.5% no zemes kadastrālās vērtības; nosakot zemes lietošanas mērķi : 

0801 – komercdarbības objektu apbūve. 

3. Atlikušo zemes vienības daļu aptuveni 0.1(1000m
2
)ha platībā paturēt Ventspils novada 

pašvaldības piekritībā, tās autonomo funkciju realizēšanai – gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība). 

4. Uzdot zemes ierīcības un nekustamo īpašumu speciālistei I.Steberai sagatavot zemes 

nomas līgumu. 
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5. Noteikt 2.punktā minētajai personām 1 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža 

ierasties iestādē „Ventspils novada pašvaldība”, Skolas ielā 4, Ventspilī noslēgt zemes 

nomas līgumu. 

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmuma 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. 

 

7. Uzdot Ventspils novada Kancelejai (D.Bottere) triju dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu  K.Akumam, Valsts 

zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam, Vārves pagasta 

pārvaldei. 

21.§ 

PAR   M.GRUNTMAŅA IESNIEGUMU   

 (ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 24.09.2010. ir saņēmusi Puzes pagasta pārvaldes pārsūtīto Mikus 

Gruntmaņa, personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu (reģ.Nr.1.10-787) ar lūgumu anulēt 

viņa iesniegumu par zemes gabala „Zārdi”, ar kadastra numurs 9860 005 0278, 0.6 ha platībā 

iznomāšanu.  

Ventspils novada dome, izskatot iesniegumu konstatē, ka pamatojoties uz Mikus Gruntmaņa 

2010.gada 13.septembra iesniegumu, kas saņemts un reģistrēts Ventspils novada pašvaldībā 

(reģ.Nr.1.10.-770), 2010.gada 30.septembra domes sēdē tika pieņemts lēmums (protokols 

Nr.26,9.§, 1.4.punkts) noslēgt zemes nomas līgumu ar Miku Grundmani, par zemes gabala ar 

kadastra numuru 9860 005 0278 0.6 ha platībā lietošanu.  

Līdz ar to Ventspils novada domes 30.09.2010. lēmums (protokols Nr.26,9.§, 1.4.punkts) ir 

starplēmums saskaņā ar APL, ar kuru tiktu konstatētas konkrētas tiesiskās attiecības. Tā kā līdz 

esošam brīdim konkrētas tiesiskās attiecības nav konstatētas (noslēgts zemes nomas līgums) un 

saņemts iesniegums no M.Gruntmaņa par iesnieguma anulēšanu, nav iespējama arī nomas 

līguma noslēgšana.  Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

63.pirmās daļas 1.punktu, 85.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu, likumu „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā iesniedzēja izteikto gribu, Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

14.10.2010. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, 

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

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

 

1. Atcelt Ventspils novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes Nr.26, lēmumu 9.§, 1.4. 

punktā par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Miku Gruntmani, personas kods ***, 

dzīvojošu ***, par zemes gabala „Zārdi“ ar kadastra numurs 9860 005 0278, Puzes 

pagastā, daļas aptuveni 0.6 ha (6000m
2
) platībā izmantošanu personīgās 

palīgsaimniecības vajadzībām uz laiku no 01.10.2010. līdz 30.09.2015. ar nomas maksu 

0,5% gadā no zemes kadastrālās vērtības, nosakot zemes lietošanas mērķi: 0101– zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, sakarā ar nomnieka 

atteikšanos lietot zemi. 
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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 Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-

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

 

3. Uzdot Kancelejai (D.Bottere) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu  lēmuma 1.punktā minētajai 

personai, Puzes pagasta pārvaldei. 
 

22.§ 

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS FINANŠU NODAĻAS AR 

CENTRALIZĒTO GRĀMATVEDĪBU NOLIKUMU 

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

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

R.Krūmiņš ierosina 17.6.punktu papildināt ar frāzi „ un reizi mēnesī sniedz informāciju...”. 

A.Mucenieks ierosina 17.11.punktu papildināt ar sekojošu frāzi „nodrošina projektu ieviešanas 

finanšu plūsmu”. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes apstiprināto strukturāko un organizatorisko izmaiņu 

veikšanas pasākuma plānu un, pamatojoties uz likuma  ”Par pašvaldībām ” 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu un  Finanšu komitejas  25.10.2010. sēdes lēmumu,  atklāti balsojot: PAR – 12 

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

I.Cērpa, G.Roderte, 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 Nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļas ar centralizēto  grāmatvedību nolikums” (Pielikumā uz  

sešām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas ar centralizēto 

grāmatvedību nolikums” stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

23. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  PAGASTU/PILSĒTAS PĀRVALŽU NOLIKUMU 

 (ziņo:D.Valdmanis, debatēs: N.Sileviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim. 

D.Valdmanis  informē par nolikuma projektu. 

N.Sileviča iersina 14.punktā svītrot vārdu „domes priekšsēdētājs” un 16.14.punktā labot vārdu 

„skolēnu pārvadājumus” uz „izglītojamo pārvadājumus”. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ņemot vērā Ventspils novada domes apstiprināto strukturāko un organizatorisko izmaiņu 

veikšanas pasākuma plānu un, pamatojoties uz likuma  ”Par pašvaldībām ” 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 69.
1 

pantu, un  Finanšu komitejas  25.10.2010. sēdes lēmumu, atklāti 

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

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, 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 Nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 

pilsētas/pagastu pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz  sešām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagastu pārvaldes nolikums” stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 30.07.2009. (protokols Nr.4, 3.§) 

apstiprinātos nolikumus „Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvaldes nolikums”, 

„Ventspils novada Aces pagasta pārvaldes nolikums”, „Ventspils novada Jūrkalnes 

pagasta pārvaldes nolikums”, „Ventspils novada Popes pagasta pārvaldes nolikums”, 

„Ventspils novada Puzes pagasta pārvaldes nolikums”, „Ventspils novada Tārgales  

pagasta pārvaldes nolikums”, „Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldes nolikums”, 

„Ventspils novada Usmas pagasta pārvaldes nolikums”, „Ventspils novada Užavas 

pagasta pārvaldes nolikums”, „Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldes nolikums”, 

„Ventspils novada Ziru pagasta pārvaldes nolikums”, „Ventspils novada Zlēku  pagasta 

pārvaldes nolikums”. 

Domes sēžu zāli plkst.12.15 atstāj deputāts M.Libkovskis. 

24. § 
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. 

     Ventspils novada pašvaldībā 13.10.2010. tika saņemts (reģ.Nr.2417) LR Kurzemes 

apgabaltiesas Iecirknis Nr.2, Zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.LV19106111631, 

juridiskā adrese: Ūdens iela 15, Ventspils, LV-3601, pieprasījums par nekustamā īpašuma 

nodokļu parādu, Aleksandra Šilova personas kods *** nekustamam īpašumam *** (kadastra 

numurs ***). 

  2010.gada 27.oktobrī Ventspils novada domes Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību 

ir veikusi nekustamā īpašuma nodokļu parāda aprēķinu Aleksandram Šilovam personas kods 

***, par nekustamo īpašumu ***, Užavas pagasts, Ventspils novads (kadastra numurs ***). No 

lietā esošiem materiāliem (konta Nr.22712 pārskats no administrēšanas sistēmas NINO uz 

27.10.2010.) Ventspils novada dome konstatē, ka Aleksandrs Šilovs, adrese: ***, par nekustamā 

īpašuma *** zemi, Užavas pagasts, Ventspils novads (kadastra numurs ***), par 2010.gadu ir 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāv no: pamatparāda  Ls 26.90 (divdesmit seši lati 90 

santīms), nokavējuma naudas Ls 1.99 (viens lats 99 santīmi), un 4. ceturkšņa maksājuma Ls 

8.96 (astoņi lati un 96 santīmi), kas kopsummā sastāda Ls 37.85 (trīsdesmit septiņi lati 85 

santīmi); 
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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 – 11 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, 

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Aleksandra Šilova , nekustamā īpašuma nodokļa parādu,  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

Sēdes vadītājs pasludina pārtraukumu plkst.12.30. 

Domes sēde atsākas plkst.12.50. 

25.§                                    
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMU „AIVAS”,  TĀRGALES PAGASTĀ, DETĀLPLĀNOJUMA 

GALA REDAKCIJU  

 (ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Tiek izskatīta Ventspils novada domē saņemtā SIA „Damsijas“ izstrādātā detālplānojuma 

gala redakcija nekustamam īpašumam „Aivas“, kadastra numurs 9866 014 0048) Ventspils 

novada Tārgales pagastā.  Sagatavotajā detālplānojuma „Aivas“ gala redakcijā ņemti vērā un 

iestrādāti detālplānojumā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie atzinumi, novērstas izstrādes 

vadītāja M.Laksberga  iebildes. Veicot detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā „Rutki”, 

Ventspils novada Tārgales pagastā, pašvaldībai tika iesniegts Baltijas ornitoloģijas asociācijas 

pozitīvs atzinums, taču pēc tam tika saņemts arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības atzinums ar 

norādi, ka detālplānojums izstrādāts teritorijā, kas ir galvenā migrējošo putnu pulcēšanās vieta. 

     Ņemot vērā augstākminēto situāciju un pieņemot, ka putniem nozīmīgo teritoriju izvietojums 

nevarētu mainīties atkarībā no ornitologus pārstāvošo biedrību viedokļiem, Ventspils novada 

pašvaldība lūdza Dabas aizsardzības pārvaldu un Vides ministriju  sniegt informāciju par to, 

kuru vides ekspertu atzinums būtu kompetents un vērā ņemams, izvērtējot izstrādātos 

detālplānojumus. No Dabas aizsardzības pārvaldes saņemta atbilde, ka pieņemot lēmumus par 

detālplānojumu apstiprināšanu ir jāizmanto sertificētu ekspertu ornitologu atzinums. Par 
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sagatavoto detālplānojumu saņemts Ventspils reģionālās vides pārvaldes atzinums, kurā 

norādīts, ka detālplānojuma iekļautas Ventspils reģionālās vides pārvaldes rekomendācijas. 

    Detālplānojuma „Aivas“ ierosinātājs Renārs Liepiņš 2010.gada 25.oktobrī iesniedzis 

Ventspils novada domei  apliecinājumu (reģ.Nr.3943) par pretenziju necelšanu par radušamies 

zaudējumiem pret Ventspils novada domi gadījumā ja netiek apstiprināts un netiek realizēts 

detālplānojums. 

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu Ventspils novada domes Teritorijas 

un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra  sēdes lēmumu (protokols Nr.10.; 

2.§), atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (A.Mucenieks, G.Ansone, G.Bože, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 2 

balsis (V.Ameļins, M.Dadzis), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Aivas“, kadastra numurs 9866 014 0048, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, detālplānojuma gala redakciju. 

 

2. Izdot Ventspils novada saistošos noteikumus Nr.36 “Detālais plānojums īpašumiem 

„Aivas“, Tārgales pagastā, Ventspils novadā“. 

 

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

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 79.punktu iesniegt detālplānojumu Valsts 

Zemes dienestā. 

 

26. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMU „RUTKI”,  TĀRGALES PAGASTĀ, DETĀLPLĀNOJUMA 

GALA REDAKCIJU  

 (ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Tiek izskatīta Ventspils novada domē saņemtā SIA „Damsijas“ izstrādātā detālplānojuma 

gala redakcija nekustamam īpašumam „Rutki“, Ventspils novada Tārgales pagastā.  

Sagatavotajā detālplānojuma „Rutki“ gala redakcijā ņemti vērā un iestrādāti detālplānojumā 

sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie atzinumi, novērstas izstrādes vadītāja M.Laksberga  

iebildes. Veicot detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā „Rutki”, Ventspils novada 

Tārgales pagastā, pašvaldībai tika iesniegts Baltijas ornitoloģijas asociācijas pozitīvs atzinums, 

taču pēc tam tika saņemts arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības atzinums ar norādi, ka 

detālplānojums izstrādāts teritorijā, kas ir galvenā migrējošo putnu pulcēšanās vieta. 

     Ņemot vērā augstākminēto situāciju un pieņemot, ka putniem nozīmīgo teritoriju izvietojums 

nevarētu mainīties atkarībā no ornitologus pārstāvošo biedrību viedokļiem, Ventspils novada 

pašvaldība lūdza Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides ministriju  sniegt informāciju par to, 

kuru vides ekspertu atzinums būtu kompetents un vērā ņemams, izvērtējot izstrādātos 

detālplānojumus. No Dabas aizsardzības pārvaldes saņemta atbilde, ka pieņemot lēmumus par 

detālplānojumu apstiprināšanu ir jāizmanto sertificētu ekspertu ornitologu atzinums. Par 

sagatavoto detālplānojumu saņemts Ventspils reģionālās vides pārvaldes pozitīvs atzinums, kurā 

norādīts, ka ņemot vērā plānotos parka izmērus dabā, plānoto izvietojumu, kā arī to, ka īpašums 
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robežojas ar dzelzceļa infrastruktūru un tuvumā esošo dzelzceļa staciju, ir pieļaujama vēja 

elektrostaciju parka izvietošana detālplānojuma teritorijā. 

     Detālplānojuma „Rutki“ ierosinātājs Renārs Liepiņš 2010.gada 25.oktobrī iesniedzis 

Ventspils novada domei  apliecinājumu (reģ.Nr.3943) par pretenziju necelšanu par radušamies 

zaudējumiem pret Ventspils novada domi gadījumā ja netiek apstiprināts un netiek realizēts 

detālplānojums. 

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu Ventspils novada domes Teritorijas 

un ekonomikas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra  sēdes lēmumu (protokols Nr.10.; 

1.§), atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (A.Mucenieks, G.Ansone, G.Bože, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 2 

balsis (V.Ameļins, M.Dadzis), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rutki“, kadastra numurs 9866 014 0007, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, detālplānojuma gala redakciju. 

 

2. Izdot Ventspils novada saistošos noteikumus Nr.37 “Detālais plānojums īpašumiem 

„Rutki“, Tārgales pagastā, Ventspils novadā“. 

 

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

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

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 79.punktu iesniegt detālplānojumu Valsts 

Zemes dienestā. 

 

27. §                                                               
PAR ATZINUMU MEŽA ZEMES TRANSFORMĀCIJAI  

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks imformē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 06.10.2010. ir saņēmusi SIA ”Gilovigi”, reģistrācijas 

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

iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1-10-847), ar piedāvājumu Ventspils novada pašvaldībai piedalīties 

ar līdzfinansējumu meža zemes transformācijā sakarā ar plānoto vēja ģeneratoru parka 

”Kurzeme” izbūvi Popes pagastā, kā arī Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības  

vairākus iesniegumus (reģ. Nr.2449 (12.08.2010.), Nr. 3175 (08.10.2010.), Nr.3418 un Nr.3419 

(13.10.2010.)), ar lūgumu sniegt pašvaldības atzinumu par SIA ”Gilovigi” ierosināto meža 

zemes transformācijas pamatotību un atbilstību teritorijas plānojumam. Iesniegumiem 

pievienotas dokumentu kopijas: nodomu līguma ”Par sadarbību ceļu rekonstrukcijā” starp 

Ventspils novada domi un SIA ”Gilovigi” projekts, meža transformācijas iesniegumi Nr.2951 ar 

pievienoto dokumentāciju (54 lapas), Nr.3081 (24 lapas) un Nr.3082 (23 lapas), izkopējumi no 

kadastra kartes (3 lapas) un Popes pagasta teritorijas plānojuma. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: iecerētā meža zemes 

transformācija nekustamos īpašumos: ”Valsts mežs Pope”, zemes vienībās ar kadastra 

apzīmējumiem 9856 003 0320, 9856 003 0323, ”Jaunarāji”, kadastra numurs 9856 003 0150, 

”Mazarāji”, kadastra numurs 9856 003 0037, ir pamatota ar izstrādāto detālplānojumu ”Detālais 

plānojums Ventspils novada Popes pagasta nekustamiem īpašumiem ”Grīvas”, ”Liepiņi”, 

”Jaunarāji”, ”Valsts mežs Pope”” vēja ģeneratoru parka ierīkošanai. Vēja ģeneratoru ierīkošana 
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un ar to saistīto meža zemes transformācija kā viens no atļautajiem izmantošanas veidiem 

noteikta Popes pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumu 

6.12.2.punktā. Sakarā ar vēja ģeneratoru parka ierīkošanu tiek plānots izbūvēt elektropārvades 

kabeļu līnijas attiecīgajos zemes gabalos, veicot meža zemes transformāciju, un ceļu posmos, ar 

sekojošu šo ceļu rekonstrukciju, tai  skaitā pašvaldības ceļos: pašvaldības nekustamos īpašumos 

“Ceļš Nr.19 Mazbānītis-Buntiki-robeža”, zemes vienībā ar kadastra numuru 9856 003 0350, un 

“Ceļš Nr.36 Ventspils ceļš-Grīvas”, zemes vienībā ar kadastra numuru 9856 003 0358, kā arī 

AS „Latvijas valsts meži” nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 9856 003 0320. Pašlaik 

iepriekšminētie pašvaldības ceļi ir sliktā tehniskā stāvoklī un ir grūti izbraucami, it īpaši 

rudeņos, pavasaros, kā arī “Ceļš Nr.19 Mazbānītis-Buntiki-robeža” ir izvietots tieši zem 

augstsprieguma elektropārvades 110 kV līnijas. Šāds ceļa izvietojums ir pretrunā ar 

Aizsargjoslu likuma 16.panta 2.daļas, 45.panta nosacījumiem, kuri nosaka minimālo attālumu 

no elektropārvades līnijas ārējās malas. SIA ”Gilovogi” virzītais ceļa rekonstrukcijas projekts 

paredz ceļu rekonstrukciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ar pašvaldību saskaņojot 

projektus, un ieguldot ceļu rekonstrukcijā 230 līdz 250 tūkstošus latu. Ceļu rekonstrukcija 

uzlabos satiksmes infrastruktūru konkrētajā Popes pagasta apvidū, būtiski uzlabojot iedzīvotāju, 

uzņēmēju pārvietošanās iespējas kā vēja ģeneratoru parka būvniecības, ekspluatācijas un meža 

apsaimniekošanas vajadzībām, tā arī vietējiem iedzīvotājiem. SIA ”Gilovigi” ar līgumu 

uzņemas veikt arī šo ceļu ceļu uzturēšanas darbus (greiderēšana, sniega tīrīšana) Ceļu 

infrastruktūras uzlabošanas rezultātā ieguvēji būs Popes pagastā izvietoto nekustamo īpašumu: 

”Kalnmaļi”, ”Liepiņi”, ”Vītiņi”, ”Vilki”, ”Tīļi”, ”Meiri”, ”Mežābeles”, ”Zetiņmežs”, 

”Madaras”, ”Buntiki”, ”Birztalas”, ”Bērziņi”, ”Velēnas” īpašnieki.    

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

daļas 13.punktu; 28.09.2004. MK noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 

23.punktu; Popes pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

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

jautājumu komitejas 2010.gada 14.oktobra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis 

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

D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis (G.Roderte, N.Sileviča), Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Atzīt, ka meža zemes transformācija nekustamos īpašumos ”Valsts mežs Pope”, zemes 

vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9856 003 0320, 9856 003 0323, nekustamos īpašumos 

”Jaunarāji”, kadastra numurs 9856 003 0150, ”Mazarāji”, kadastra numurs 9856 003 0037, 

Popes pagastā, ir pamatota ar detālplānojumu ”Detālais plānojums Ventspils novada Popes 

pagasta nekustamiem īpašumiem ”Grīvas”, ”Liepiņi”, ”Jaunarāji”, ”Valsts mežs Pope”” un 

atbilst Popes pagasta Teritorijas plānojuma atļautajai teritorijas izmantošanai. 

 

2. Noteikt pašvaldības līdzfinansējuma apjomu meža zemes transfomācijai šī lēmuma 1.punktā 

minētajos nekustamos īpašumos (detālplānojuma izstrādāšana, ceļu rekonstrukcija): LVL 100 

(viens simts lati). 

 

3. Uzdot Attīstības nodaļai (I.Straume) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

lēmuma pieņemšanas sagatavot atzinumu par meža zemes transformācijas pamatotību un 

atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam, kā arī noteikto pašvaldības līdzfinansējuma 

apjomu.  

 

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 

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

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 
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5. Uzdot Kancelejai (D.Bottere) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu un 3.punktā minēto atzinumu iesniedzējam uz 

iesniegumā norādīto adresi un Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecībai. 

 

28.§ 
PAR PATVAĻĪGĀS BŪVNIECĪBAS RADĪTO SEKU NOVĒRŠANU NEKUSTAMAJĀ 

ĪPAŠUMĀ  „DŪDAS”, VĀRVES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ  

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē, ka Ventspils novada pašvaldībā 30.06.2010. (reģ.Nr.1968) tika saņemta 

2010.gada 30.jūnija Ventspils novada būvvaldes vēstule Nr.10-6/27 ”Par patvaļīgu būvniecību”, 

kurā tika informēts, ka būvvaldes speciālisti konstatējuši patvaļīgas būvniecības pazīmes,  

izbūvēts teritorijas nožogojums Ventas upes tauvas joslā, nekustamā īpašumā ”Dūdas” 

(kadastra Nr.***), Vārves pagastā, Ventspils novadā, un lūdz izskatīt jautājumu par patvaļīgo 

būvniecību, kā rezultātā pieņemt motivētu lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. 

Ventspils novada būvvalde 2010.gada 10.jūnijā sastādījusi nekustamā īpašumā ”Dūdas” 

(kadastra Nr.9884 007 0218), Vārves pagastā, Ventspils novadā, īpašniekam Igoram Borhertam 

administratīvā pārkāpuma protokolu (Nr.CN Nr.900082), ka uzbūvēts žogs bez akceptēta 

projekta un būvatļaujas ap augstāk minēto nekustamo īpašumu. Līdz ar ko ir pārkāpts 

Būvniecības likuma 13.panta pirmā daļa - pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu 

uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā, Vīspārīgo 

būvnoteikumu 112.pants - pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas 

institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju. Patvaļīga būvniecība 

nav pieļaujama. 2010.gada 12.jūlijā Ventspils novada domes Administratīvā komisija, 

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

Borhertu administratīvā kārtā ar soda naudu (Lēmums Nr.13L-124). Norāda, ka lēmuma 

projekta nolemjošā daļā minēts par nelegālās būves- žoga nojaukšanu, bet  lēmums papildināms 

daļā par žoga daļas legalizāciju. Norāda, ka jautājuma izskatīšana atliekama. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

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

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

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

30.§ 
PAR AIZŅEMUMU NO VALSTS KASES PROJEKTA „UGĀLES PAGASTA TAUTAS NAMA 

REKONSTRUKCIJA”REALIZĒŠANAI 

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Madzim. 

M.Dadzis informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.       

     Ar 2010.gada 20.aprīļa Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības 

pārvaldes lēmumu Nr.2.1-11/465  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 

attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 3.2.1. „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
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iedzīvotājiem” ietvaros piešķirts finansējums projekta „Ugāles pagasta tautas nama 

rekonstrukcija” īstenošanai. Kopējās projekta izmaksas noteiktas LVL 169 400,00 (ieskaitot 

PVN). Projektam noteiktā atbalsta intensitāte ir 90% apmērā no attiecināmo izmaksu summas. 

Projekta īstenošanai pieejams avansa maksājums LVL 25 200,00 apmērā, līdz ar to projekta 

īstenošanai nepieciešams finansējums LVL 144 200,00 apmērā. 

     2010.gada novembrī tiek pabeigta Ugāles pagasta tautas nama rekonstrukcijas darbu 

iepirkuma procedūra, plānots, ka būvdarbu līgums tiks noslēgts novembra trešajā nedēļā un līdz 

ar to 2010.gada decembrī vai 2011.gada janvārī būs nepieciešami finanšu resursi, lai apmaksātu 

rēķinus par faktiski veiktajiem būvdarbiem. 

      Ņemot vērā augstākminētos apstākļus, lai varētu nodrošināt projekta realizāciju plānotajā 

apjomā un termiņā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

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

aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu,  atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, 

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

 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ugāles pagasta tautas nama rekonstrukcija” 

finansējuma nodrošināšanai līdz LVL 144 200,00 (viens simts četrdesmit četri tūkstoši 

divi simti latu) apmērā, aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2011.gada 

1.janvāri no novada domes pamatbudžeta, paredzot sekojošu aizņēmuma atmaksas 

kārtību: 

 

1.1. līdz LVL 100 800,00 apmērā (atkarībā no veiktā iepirkuma rezultātiem) – līdz 

2011.gada 15.decembrim, pēc projekta realizēšanas, saņemot Eiropas Savienības un 

valsts finansējumu projekta attiecināmo izdevumu daļējai atmaksai; 

 

1.2. līdz LVL 43 400,00 apmērā (atkarībā no veiktā iepirkuma rezultātiem) – 20 gadu 

laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. 

 

2. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (Z.Šnepste) 

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 15.novembrim.  

 

31.§ 
PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKO PAKAPOJUMU SNIEGŠANU VENTSPILS 

NOVADA TĀRGALES PAGASTA TĀRGALES UN DOKUPES CIEMĀ 

  (ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Madzim. 

M.Dadzis informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 2010.gada 13.oktobrī ir iesniegusi Vides ministrijas 

Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijai iesniegumu par sākotnējo 

projekta ieceri ”Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

2010.gada 22.oktobrī saņemta Vides ministrijas vēstule (reģ.Nr.3872) ”Par ūdenssaimniecības 

attīstības projektu”, kurā norādīts, ka sākotnējā projekta iecere atbilst Ministru kabineta 
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2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912 ”Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” prasībām un sniegta informācija par prasībām tehniski 

ekonomiskā pamatojuma (TEP) saturam un detalizācijai. 

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

daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu,  atklāti balsojot: PAR – 11 

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

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

novada dome n o l e m j: 

 

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumus Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales un  

Dokupes ciemā nodrošina Ventspils novada pašvaldība; 

 

2. Pakalpojumi tiek sniegti Tārgales 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. Tārgales pagastā ir spēkā Ventspils novada domes noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti ar 

2010.gada 29.jūnija domes sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 46.§).  

 

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

 

32.§ 
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTA TEHNISKI – 

EKONOMISKĀ PAMATOJUMA AKTUALIZĒŠANAI 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ar Ventspils novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu „Par papildus finansējuma 

piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai objektam „Ūdenssaimniecības attīstība 

Vārves pagasta Vārves ciemā”” (prot.Nr.17, 59.§) atzīts par lietderīgu, ka tiek izstrādāts 

tehniskais projekts objektiem un būvdarbiem, kas noteikti Vārves pagasta Vārves ciema 

Ūdenssaimniecības attīstības tehniski – ekonomiskā pamatojuma ilgtermiņa pasākumu 

programmā. Lēmums pieņemts, lai iespēju robežās tehniski – ekonomiskajā pamatojumā 

paredzētās prioritārās un ilgtermiņa aktivitātes varētu realizēt vienlaicīgi, tādējādi panākot 

līdzekļu ekonomiju. 

Atbilstoši augstākminētajam lēmumam, ir izstrādāts tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības 

attīstība vārves pagasta Vārves ciemā, 2.kārta”. Ņemot vērā, ka ūdenssaimniecības attīstības 1. 

un 2.kārtas prognozētās izmaksa būtiski pārsniedz finansējumu, kas pieejams saskaņā ar 

līgumu, kas noslēgts starp Ventspils novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru (līgumā paredzētā būvdarbu izmaksu summa ir noteikta 377 423  LVL apmērā, 

ieskaitot PVN, prognozētās būvdarbu izmaksas atbilstoši tehnisko projektu sastāvā esošajām 

būvdarbu tāmēm tiek prognozētas  467 497 LVL 1.kārtai un 235 905 LVL 2.kārtai, ieskaitot 
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PVN). Izsludināta atklāta projektu konkursa „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”ceturtā kārta ar projektu iesniegšanas termiņu 

Vides ministrijā līdz 2010.gada 15.decembrim. Pēc veiktās konsultācijas ar Vides ministriju 

noskaidrots, ka iespējama projekta „Ūdenssaimniecības attīstības Vārves pagasta Vārves 

ciemā 2.kārta”ieskiegšana izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā, taču līdz tam 

jāveic izstrādātā tehniski – ekonomiskā pamatojuma aktualizācija, atbilstoši metodikai 

pārvērtējot tajā noteikto ilgtermiņa programmu un nosakot tai prioritārās programmas statusu. 

Veicot šos pasākumus, pastāvētu iespēja, ka projekta iesniegums konkursā tiktu atbalstīts un, 

tādējādi, 2011.gada pavasarī varētu būt pieejams nepieciešamais finansējums, lai 

ūdenssaimniecības attīstības projekta Vārves pagasta Vārves ciemā abas kārtas varētu realizēt 

vienlaicīgi. 

Ņemot vērāiepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 

1.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, I.Cērpa, G.Roderte, 

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

 

1. Atzīt par nepieciešamu, ka atklātā projektu konkursā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”ceturtās kārtas projekta iesnieguma 

sagatavošanai tiek veikta tehniski – ekonomiskā pamatojuma aktualizēšana ūdenssaimniecības 

attīstībai Vārves pagasta Vārves ciemā. 

 

2. Šā lēmuma 1.punktā noteiktā darba veikšanai no Ventspils novada domes pamatbudžeta 

projektu līdzfinansēšanai un ieviešanai paredzētās izdevumu daļas piešķirt finansējumu līdz 

2450 LVL (ieskaitot PVN).  

 

33.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA  DOMES 2010.GADA 4.FEBRUĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS  2010.GADAM“ 

  (ziņo:I.Komisare) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu finansu konsultantei Intai Komisarei. 

I.Komisare informē par budžeta grozījumiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo 

daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem“  16.pantu, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis 

(A.Mucenieks, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, N.Sileviča, G.Roderte, 

D.Veidemanis, V.Ameļins, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (R.Krūmiņš), Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošo noteikumus Nr.38 ”Grozījumi 2010.gada 

4.februāra saistošos noteikumos Nr.8 „Ventspils novada pašvaldības konsolidētais budžets 

2010.gadam” saskaņā ar pielikumu. 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.50 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


