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LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

www.ventspilsnd.lv                                                                                                                 

  

 SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  25.novembrī                                                                             30 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:  Mārtiņš Libkovskis     

                                    Andris Jaunsleinis  

Dainis Veidemanis     

                                    Nellija Sileviča   

                                   Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

                                     Ilva Cērpa 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Andris Stepanovičs, jurists 

                                                                            

Uzaicinātie:                Inta Komisare, finansu konsultante 

                                   Zanda Šnepste, galvenā grāmatvede  

                                   Viola Gruntmane, ekonomiste 

                                   Marika Bīdermane, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja 

         

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

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

kontroles noteikumiem. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā (protokols Nr.16, 

16.§) „Par Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas nolikuma un komisijas sastāva 

apstiprināšanu. 
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3. Par grozījumiem 2010.gada 25.februāra  Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā 

nolikumā Nr.6 „Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

nolikums”. 

4. Par grozījumiem 2009.gada 29.oktobra  Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā 

nolikumā Nr.28 „Ventspils novada domes Finanšu komitejas nolikums”. 

5. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ventspils novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.21 „Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu un 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā izteikto iebildumu noraidīšanu  

daļā pamatojumu. 

6. Par biedrības  „Usmas Kristīgā Tautas skola” iesniegumu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.1.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.10 „Ventspils novada Ugāles vidusskolas nolikums”. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.8.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.17 „Ventspils novada Užavas pamatskolas 

nolikums”. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.5.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.14 „Ventspils novada Popes pamatskolas nolikums”. 

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.3.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.12 „Ventspils novada Ances pamatskolas nolikums”. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.6.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.15 „Ventspils novada Puzes pamatskolas nolikums”. 

12. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.7.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.16 „Ventspils novada Tārgales pamatskolas 

nolikums”. 

13. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.9.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.18 „Ventspils novada Zlēku  pamatskolas nolikums”. 

14. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.2.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.11 „Ventspils novada Piltenes vidusskolas 

nolikums”. 

15. Par Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikumu. 

16. Par Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas nolikumu. 

17. Par Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu. 

18. Par Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas nolikumu. 

19. Par Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas nolikumu. 

20. Par adrešu piešķiršanu AS „Latvenergo” transformatoru būvēm, to uzturēšanai nepieciešamo 

zemesgabalu piekritības noteikšanu valstij. 

21. Par zemes vienības „Strazdi”, Ziru pagastā, platības precizēšanu. 

22. Par piekrišanu Dmitrijam Pozdņakovam iegūt īpašumā zemes vienības „Dzintars 197” un 

„Dzintars 208”, Tārgales pagastā. 

23. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabala iznomāšanu. 

24. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu Ugāles pagastā. 

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

noslēgšanu. 

26. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes vienību piekritību pašvaldībai. 

27. Par papildinājumiem Ventspils novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā (protokols 

Nr.28, 18.§) „Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomas pirmtiesību 

līgumu noslēgšanu”. 

28. Par personu zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemesgabaliem Piltenes pilsētā, 

zemesgabalu piekritību Ventspils novada pašvaldībai, zemesgabalu iznomāšanu. 

29. Par personu zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētiem zemesgabaliem Piltenes 

pilsētā, zemesgabalu piekritību Ventspils novada pašvaldībai. 
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A.Mucenieks ierosina darba kārtību  papildināt ar sekojošiem  jautājumiem: 

 

1. Par līdzekļu iedalīšanu ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcijai Zūru ciemā. 

2. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami“ iesniegumu. 

3. Par Ziemassvētku paciņu iegādi. 

4.  Par servitūtu līguma noslēgšanu. 

5. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu un par piekrišanu zemesgabala daļas nodošanu 

apakšnomā. 

6. Par grozījumiem 2009.gada 17.decembra Ventspils novada Sociālā dienesta nolikumā 

Nr.37. 

7. Par Jura Krilovska atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata. 

8. Par grozījumiem un papildinājumiem novada domes 30.09.2010.lēmumā Nr.26, 24.§). 

9. Par grozījumiem 2010.gada 26.augusta lēmumā „Par ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu realizēšanu Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu 

ēkās“(protokols Nr.23, 26.§). 

10. Par darba samaksas izmaksas kārtību. 

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

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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  25.novembra domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

kontroles noteikumiem. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta lēmumā (protokols Nr.16, 

16.§) „Par Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas nolikuma un komisijas sastāva 

apstiprināšanu. 

3. Par grozījumiem 2010.gada 25.februāra  Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā 

nolikumā Nr.6 „Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

nolikums”. 

4. Par grozījumiem 2009.gada 29.oktobra  Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā 

nolikumā Nr.28 „Ventspils novada domes Finanšu komitejas nolikums”. 

5. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ventspils novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.21 „Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu un 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā izteikto iebildumu noraidīšanu  

daļā pamatojumu. 

6. Par biedrības  „Usmas Kristīgā Tautas skola” iesniegumu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.1.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.10 „Ventspils novada Ugāles vidusskolas nolikums”. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.8.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.17 „Ventspils novada Užavas pamatskolas 

nolikums”. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.5.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.14 „Ventspils novada Popes pamatskolas nolikums”. 
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10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.3.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.12 „Ventspils novada Ances pamatskolas nolikums”. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.6.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.15 „Ventspils novada Puzes pamatskolas nolikums”. 

12. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.7.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.16 „Ventspils novada Tārgales pamatskolas 

nolikums”. 

13. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.9.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.18 „Ventspils novada Zlēku  pamatskolas nolikums”. 

14. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra (prot. Nr.8, 2.§, 1.2.p.) 

domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.11 „Ventspils novada Piltenes vidusskolas 

nolikums”. 

15. Par Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikumu. 

16. Par Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas nolikumu. 

17. Par Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu. 

18. Par Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas nolikumu. 

19. Par Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas nolikumu. 

20. Par adrešu piešķiršanu AS „Latvenergo” transformatoru būvēm, to uzturēšanai nepieciešamo 

zemesgabalu piekritības noteikšanu valstij. 

21. Par zemes vienības „Strazdi”, Ziru pagastā, platības precizēšanu. 

22. Par piekrišanu Dmitrijam Pozdņakovam iegūt īpašumā zemes vienības „Dzintars 197” un 

„Dzintars 208”, Tārgales pagastā. 

23. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabala iznomāšanu. 

24. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu Ugāles pagastā. 

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

noslēgšanu. 

26. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes vienību piekritību pašvaldībai. 

27. Par papildinājumiem Ventspils novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā (protokols 

Nr.28, 18.§) „Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomas pirmtiesību 

līgumu noslēgšanu”. 

28. Par personu zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemesgabaliem Piltenes pilsētā, 

zemesgabalu piekritību Ventspils novada pašvaldībai, zemesgabalu iznomāšanu. 

29. Par personu zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētiem zemesgabaliem Piltenes 

pilsētā, zemesgabalu piekritību Ventspils novada pašvaldībai. 

30. Par līdzekļu iedalīšanu ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcijai Zūru ciemā. 

31. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami“ iesniegumu. 

32. Par Ziemassvētku paciņu iegādi. 

33.  Par servitūtu līguma noslēgšanu. 

34. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu un par piekrišanu zemesgabala daļas nodošanu 

apakšnomā. 

35. Par grozījumiem 2009.gada 17.decembra Ventspils novada Sociālā dienesta nolikumā 

Nr.37. 

36. Par Jura Krilovska atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata. 

37. Par grozījumiem un papildinājumiem novada domes 30.09.2010.lēmumā Nr.26, 24.§). 

38. Par grozījumiem 2010.gada 26.augusta lēmumā „Par ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu realizēšanu Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu 

ēkās“(protokols Nr.23, 26.§). 

39. Par darba samaksas izmaksas kārtību. 

40. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā. 
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1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS, APSTIPRINĀŠANAS, 

IZPILDES UN KONTROLES NOTEIKUMIEM 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu  projektu. 

Pamatojoties uz likuma  ”Par pašvaldībām ” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu ”Par 

pašvaldību budžetiem” un  Finanšu komitejas 17.11.2010. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 noteikumus „Ventspils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles noteikumi” (Pielikumā uz  piecām lapām). 

2. Sagatavot minētos Noteikumus parakstīšanai. 

3. Noteikumi „Ventspils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles noteikumi” stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

2. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 25.MARTA LĒMUMĀ 

(PROTOKOLS Nr.16, 16.§) ” PAR VENTSPILS NOVADA DOMES LICENCĒŠANAS 

KOMISIJAS NOLIKUMA UN KOMISIJAS SASTĀVA APSTIPRINĀŠANU” 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma  projektu. 

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

lēmums „Par Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas nolikuma un komisijas sastāva 

apstiprināšanu”, kurā nolemts par Licencēšanas komisijas sekretāri ievēlēt Ilonu Stradiņu.      

Ņemot vērā apstākli, ka Ventspils novada pašvaldībā strādā Licencēšanas un vides pārvaldības 

speciālists Anita Mačtama, personāla speciāliste Ilona Stradiņa ir atbrīvojama no licencēšanas 

komisijas sekretāra pienākumu pildīšanas. 

      Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 Ventspils novada domes sēdes (protokols Nr.16, 16.§) lēmuma 

„Par Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas nolikuma un komisijas sastāva 

apstiprināšanu” 6.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā „6. Apstiprināt par komisijas 

sekretāru Anitu Mačtamu”. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu I.Stradiņai un A.Mačtamai. 
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3. § 
PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA 25.FEBRUĀRA VENTSPILS NOVADA DOMES 

SĒDĒ APSTIPRINĀTAJĀ NOLIKUMĀ Nr.6  ”VENTSPILS NOVADA DOMES 

SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS NOLIKUMS” 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā veikto Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju, un pamatojoties uz  likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

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

E.Kuģeniece, 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. Izdarīt sekojošus grozījumus 2010.gada 25.februāra Ventspils novada domes sēdē 

apstiprinātajā nolikumā Nr.6 ”Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas nolikums”: 

 

1.1. Izteikt 12.punktu sekojošā redakcijā: „Komitejas sēdes tiek protokolētas. 

Protokolu raksta Komitejas sekretārs, paraksta Komitejas priekšsēdētājs un visi 

klātesošie Komitejas locekļi”. 

 

1.2. Izteikt 14.punktu sekojošā redakcijā: „ Komitejas sēžu norises laiku un vietu 

nosaka Komitejas priekšsēdētājs, paziņojot Komitejas sekretāram. Komitejas 

sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad notiek novada domes sēdes”. 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgās izmaiņas 2010.gada 25.februāra Ventspils 

novada domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.6 ”Ventspils novada domes Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums”. 

 

4. § 
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 29.OKTOBRA VENTSPILS NOVADA DOMES SĒDĒ 

APSTIPRINĀTAJĀ NOLIKUMĀ Nr.28  ”VENTSPILS NOVADA DOMES FINANŠU 

KOMITEJAS NOLIKUMS” 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Ņemot vērā veikto Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju, un pamatojoties uz  likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

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

E.Kuģeniece, 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.  Izdarīt sekojošus grozījumus 2009.gada 29.oktobra Ventspils novada domes sēdē 

apstiprinātajā nolikumā Nr.28 ”Ventspils novada domes Finanšu komitejas nolikums”: 
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1.1. Izteikt 22.punktu sekojošā redakcijā: „Komitejas sēdes tiek protokolētas. 

Protokolu raksta Komitejas sekretārs, paraksta Komitejas priekšsēdētājs un visi 

klātesošie Komitejas locekļi”. 

 

1.2. Izteikt 24.punktu sekojošā redakcijā: „ Komitejas sēžu norises laiku un vietu 

nosaka Komitejas priekšsēdētājs, paziņojot Komitejas sekretāram. Komitejas 

sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad notiek novada domes sēdes”. 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgās izmaiņas 2009.gada 29.oktobra Ventspils 

novada domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.28 ”Ventspils novada domes Finanšu 

komitejas nolikums”. 

 

5. § 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 

29.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.21 „VENTSPILS NOVADA SABIEDRISKĀS 

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”” APSTIPRINĀŠANU UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN 

PAŠVALDĪBU LIETU MINISTRIJAS ATZINUMĀ IZTEIKTO  IEBILDUMU NORAIDĪŠANU 

DAĻĀ PAMATOJUMU 

 (ziņo:A.Stepanovičs) 

 

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

 

A.Stepanovičs informē par lēmuma un saistošo noteikumu  projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma un saistošo noteikumu projektu. 

2010.gada 11.oktobrī Ventspils novada pašvaldībā saņemts LR Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas 08.10.2010. atzinums Nr.2.2-13/9312/6163 (reģ.Nr.3178) par 

Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumu tiesiskuma izvērtējumu likuma „Par 

pašvaldībām” 45.panta otrā daļā paredzētajā kārtībā (turpmāk tekstā–Atzinums). Atzinumā 

norādīts, ka apstiprinātajos ar 2010.gada 29.jūlija Ventpils novada domes sēdes lēmumu 

Nr.21.,1.§ Ventspils novada domes saistošajos noteikumos Nr.21 „Ventspils novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk tekstā–Noteikumi) nepieciešams izslēgt vai precizēt 

31.1., 31.3., 32.2., 36.1., 36.9., 32.6., 32.7., 36.7., 36.10., 36.11., 32.8., 35.3., 32.10., 32.11., 

32.12., 33.2., 35.2., 36.4., 36.5., 37.1., 37.3., 38.7., 40.1., 41.8. apakšpunktus, jo administratīvā 

atbildība par šiem pārkāpumiem paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā turpmāk 

tekstā–LAPK). Noteikumu punkti ir pretrunā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmo daļu: 

„Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos”. Atzinumā sniegts LAPK normu, kā arī LR Ministru 

kabineta noteikumu, kas reglamentē kārtību, par kuras neievērošanu attiecīgajos Noteikumu 

apakšpunktos paredzēta administratīvā atbildība, uzskaitījums liecinošs par to neatbilstību LR 

likumiem. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu: „...pašvaldības dome 

precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos 

noteikumus.”. Līdz ar to Noteikumu minētajos apakšpunktos izdarāmi grozījumi nolūkā 

nodrošināt to tiesiskumu.  

 No Atzinuma 10.punkta redzams, ka: „nepieciešams precizēt saistošo noteikumu 

34.punktu saistībā ar nepilngadīgo pārkāpumiem, jo atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības 

likuma 24.pantam bērna audzināšanas pienākums un uzvedības kontrole primāri gulstas uz 

bērna vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, bet atbildība par šo pienākumu nepildīšanu ir 

paredzēta LAPK 173.pantā (Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana). Turklāt saskaņā ar Bērnu 
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tiesību aizsardzības likuma 24.panta ceturto daļu un 57.pantu, gan vecāki, gan bērni ir saucami 

pie likumā, nevis saistošajos noteikumos paredzētās atbildības. Šajā gadījumā ir piemērojamas 

arī likuma „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem normas””. 

Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļā noteikts, ka gadījumā: „Ja pašvaldības dome 

nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu 

pamatojumu...”. Tā kā Atzinumā atspoguļotie iebildumi par Noteikumu precizēšanas 

nepieciešamību šajā daļā uzskatāmi par noraidāmiem, Ventspils novada domes viedoklis 

pamatojams ar šādiem argumentiem: Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta pirmā daļa 

paredz, ka vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu atbilstoši Civillikuma noteikumiem; 

vispārējos bērna aprūpes pienākumus nosaka Civillikuma 177.panta trešā daļa: „Bērna aprūpe 

nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, 

bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības 

nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot 

bērnu sabiedriski derīgam darbam).”. Savukārt judikatūrā atzīts, ka personu saukšanai pie 

administratīvās atbildības pēc LAPK 173 panta, jākonstatē ne tikai bērna izdarīto konkrēto 

pārkāpumu, kas ir tikai attiecīgā nodarījuma kvalificējoša pazīme, bet arī to, ka šis pārkāpums ir 

noticis kāda no šiem bērna aprūpes pamatpienākumu nepildīšanas rezultātā, kas tieši izriet no 

minētās tiesību normas teksta. Izrietoši, lai vecākus vai viņus aizstājošo personu sauktu pie 

administratīvās atbildības pēc LAPK 173.panta, un bērnam, kurš izdarījis pārkāpumu, varētu 

piemērot likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem normas” 

paredzētos audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, nepieciešams konstatēt likumdošanā noteikto 

bērna aprūpes pienākumu neizpildi, t.i., šādas prettiesiskas, vainojamas darbības (bezdarbības), 

LAPK 9.panta „Administratīvā pārkāpuma jēdziens” izpratnē, cēloņsakarību ar atklāto 

pārkāpumu. Izvērtējot to, vai vecāki ir pildījuši savus bērna aprūpes pienākumus, ņemams vērā 

ne tikai bērna pārkāpums, kas pati par sevi nav darbība, par kuru jāiestājas adminstratīvai 

atbildībai pēc LAPK 173.panta, bet arī aprūpes pienākumu neizpildes sistemātiskas izpausmes, 

kuras ar pietiekamu pārliecību var saistīt ar negatīvajām sekām bērna uzvedībā. Tiesu 

nolēmumos vairākkārtīgi rezumēts, ka bērnam pieaugot, palielinās arī viņa brīvās gribas un citu 

blakus faktoru ietekme bērna uzvedības veidošanā. Tādējādi, nav pamata katru bērna uzvedības 

izpausmi, kas neatbilst vispārpieņemtam standartam, uzlūkot kā vecāku vainu, un uzskatīt 

atsevišķu pārkāpumu par nolaidīgas audzināšanas sekām, kā rezultātā, negūstot šāda fakta 

apstiprinājumu, administratīvā lietvedība ir izbeidzama saskaņā ar LAPK 239.panta 1.punktu, 

kas paredz, ka lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā nevar uzsākt, bet uzsāktā lietvedība 

jāizbeidz, ja nav bijis notikuma vai tajā nav administratīvā pārkāpuma sastāva (sk. 

Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 6.marta sprieduma lietā Nr.A42607108 12.-

13.punktus; 2009.gada 29.janvāra sprieduma lietā Nr.A42467608 9.-11.punktus). Šajos 

apstākļos secināms, ka ne visos gadījumos, kad atklāts Bērnu tiesību aizsardzības likuma vai 

citu vispārsaistošo normatīvo aktu šajā jomā pārkāpums, spēkā esošais tiesiskais noregulējums 

paredz bērna izdarīto nodarījumu kvalificēt kā vecāku aprūpes pienākumu nepildīšanu un 

administratīvās atbildības iestāšanos pēc LAPK 173.panta. Piekrītot Atzinumā izklāstītajiem 

iebildumus daļā par Noteikumu 34.punkta precizēšanu un pieņemot lēmumu par šajā punktā 

iekļauto apakšpunktu grozīšanu pēc būtības vai izslēgšanu, tiktu radīts priekšnosacījums 

situācijas izveidei, ka faktiski tiek pieļauta izvairīšanās no atbildības par bērniem normatīvi 

noteikto aprobežojumu neievērošanu, kas ir pretrunā ar LAPK 22.pantā reglamentēto principu 

par administratīvā soda mērķi: „Administratīvais sods ir atbildības līdzeklis un tiek piemērots, 

lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un 

sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā citas personas 

neizdarītu jaunus pārkāpumus.”. Ņemot vērā, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta 

(„Vecāku pienākumi pret bērnu”) ceturtā daļā  un 57.panta („Bērna atbildība par 

likumpārkāpumiem”) trešā daļā viennozīmīgi un nepārprotami definēts, ka pie likumā noteiktās 

atbildības saucamas vienīgi vainīgās personas, kas bērnus iesaistījušas noziegumā vai citās 

prettiesiskās darbībās, vai vecāki par pienākumu nepildīšanu, šos nosacījumus nevar attiecināt 
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uz Noteikumu 34.punktā  iekļautajām normām, jo tās piemērojamas, kad nodarījumos nav 

konstatējams LAPK 173.panta administratīvā pārkāpuma sastāvs. Iepriekš norādīto iemeslu dēļ 

Noteikumi šajā daļā sagatavoti, nepārkāpjot likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

prasības un ievērojot 2009.gada 3.februāra LR Ministru kabineta noteikumos Nr.108 

„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” noteikto kārtību, t.i., nedublējot augstāka 

vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu, sakarā ar ko 

nav pamats grozījumu izdarīšanai.  

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

12.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmo 

daļu un 45.panta ceturto daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu un 26.panta 

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

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 Ventspils novada domes saistošos noteikumus Nr.43 „Grozījumi Ventspils 

novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Ventspils novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi”” (Pielikumā uz trīs lapām). 

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

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

4. Noraidīt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 8.oktobra 

atzinumā Nr.2.2-13/9312/6163 (reģ.Nr.3178) „Par saistošajiem noteikumiem” izteiktos 

iebildumus daļā par Ventspils novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošo noteikumu 

Nr.21 „Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 34.punkta precizēšanu.         

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt domes lēmumu, saistošos 

noteikumus un to paskaidrojuma rakstu rakstveidā un elektroniskā veidā LR Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

6. § 
PAR BIEDRĪBU „USMAS KRISTĪGĀ TAUTAS SKOLA“ IESNIEGUMU 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome ir saņēmusi biedrības „Usmas Kristīgā Tautas skola“ valdes 

locekles Harinas Brūklenes 02.09.2010.iesniegumu (reģistrēts Ventspils novada pašvaldībā 

03.09.2010.Nr.2646), kurā tiek lūgts izteikt viedokli par turpmāko līdzdalību šīs biedrības 

darbības, jo līdz šim biedrības valdes sastāvā bija Usmas pagasta padome, kuru pārstāvēja 

Gendrihs Šķesters. 

No lietā esošiem materiāliem, novada dome konstatē, ka līdz 2009.gada 1.jūlijam Usmas 

pagasta padome bija biedrības „Usmas Kristīgā Tautas skola“ biedrs. Biedrības darbības mērķis 

ir veicināt uz kristīgiem pamatiem vietējo iedzīvotāju un sabiedrības tālākizglītošanos, atpūtu, 

sabiedrisku pasākumu un nometņu organizēšana, kristīgu sadraudzību. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 12.pantu - pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
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tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,un ņemot vērā Ventspils 

novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 9.septembra sēdes lēmumu (protokolsNr.11,13.§), 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Bože, M.Dadzis, 

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

D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (G.Ansone), Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Aizstāt Usmas pagasta padomes vietu biedrībā „Usmas Kristīgā Tautas skola“, „Usmas 

skola“, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619. 

 

2. Pilnvarot pārstāvēt Ventspils novada pašvaldību biedrībā „Usmas Kristīgā Tautas skola“ 

Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Gunitu Ansoni. 

 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu biedrībai „Usmas Kristīgā Tautas 

skola“, „Usmas skola“, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619. 

 

7. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 24.SEPTEMBRA SĒDĒ 

Nr.10. ( PROTOKOLS Nr.8,2.§, 1.1.p ) APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA  UGĀLES 

VIDUSSKOLAS NOLIKUMĀ. 

 (ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“21. panta pirmās daļas 27. punktu un 41. panta 1. 

daļas 2. punktu, un ņemot vērā  2010. gada 23. septembra Ventspils novada domes   ārkārtas 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 25, 1.§)   „Par Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju“, 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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  sekojošus grozījumus nolikumā: 

1.1. Nolikuma nosaukumu „Ventspils novada Ugāles vidusskolas Nolikums“ izteikt 

jaunā redakcijā: 

            „Ugāles vidusskolas Nolikums“. 

1.2. Papildināt Nolikuma  9. punktu ar 9.5 . un 9.6.apakšpunktiem: 

       „9.5.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās  

        traucējumiem, izglītības programmas kods 21015611.“ 

       „9.6.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,  

        izglītības programmas kods 31011013“. 

1.3. Nolikuma 11.punktu: „Skola izstrādā un īsteno interešu izglītības programmas, ko 

apstiprina direktors“ izteikt jaunā redakcijā:  
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     „11p. Skola ir tiesīga izstrādāt interešu izglītības un tālākizglītības programmas, ko 

apstiprina direktors. Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību nosaka 

Dibinātājs“. 

1.4. Papildināt Nolikumu ar 11'p  „Skola ir tiesīga izstrādāt savas izglītības 

programmas atbilstoši valsts izglītības standartiem un normatīviem“. 

1.5. Nolikuma 27. punktu : „Atbalsta funkcijas izglītojamiem sniedz skolas atbalsta 

personāls-medmāsa, logopēds“ izteikt jaunā  redakcijā: 

           „27.p.Atbalsta funkcijas izglītojamiem sniedz  skolas atbalsta personāls-  

           medicīnas māsa, logopēds, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs“. 

1.6. Izslēgt Nolikuma  32.6 apakšpunktu: „32.6. dibinātāja pārstāvis“. 

1.7.  Nolikuma 37. punktu : „Pedagoģisko padomi vada skolas direktors, tās sastāvā 

ietilpst visi Skolā strādājošie pedagogi un skolas medmāsa.“  izteikt jaunā 

redakcijā:   

          „37.p.Pedagoģisko padomi vada skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi Skolā 

           strādājošie pedagogi un skolas medicīnas māsa“. 

1.8. Izslēgt Nolikuma  52. punktu: „Skolas lietvedības kārtību un grozījumus tajos 

apstiprina direktors“. 

1.9. Nolikuma 55. punktu „Vērtēšanas kārtību un mājas darbu sistēmu Ugāles 

vidusskolā un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko 

padomi“,   izteikt jaunā  redakcijā:  

           „55.p.Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un grozījumus tajā  

          apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi“. 

1.10. Izslēgt Nolikuma 57.punktu „Mācību sasniegumu analīzes kārtību un grozījumus 

tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi“. 

1.11. Izslēgt Nolikuma 59. punktu“Klašu audzinātāja darba pienākumus un tiesības un 

grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi“. 

1.12. Papildināt Nolikumu ar 61`p. „Skolas internāta reglamentu un grozījumus tajā 

apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi“. 

1.13.  Nolikuma  77. punktu „Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta  centralizētā 

veidā Ugāles pagasta pārvaldes grāmatvedībā, kur finanšu  līdzekļu uzskaite tiek 

veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“,  izteikt jaunā redakcijā:  

         „77.p.Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta Ventspils novada pašvaldības 

          administrācijas Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību, kur finanšu  

          līdzekļu uzskaite tiek veikta atbilstoši  spēkā esošajiem likumiem“. 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgas izmaiņas Ugāles vidusskolas nolikumā, 

secīgi iekļaujot tos grozījumus. 

3. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēde 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles vidusskolai. 

 

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

Nr.17. ( PROTOKOLS Nr.8,2.§, 1.8.p ) APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA  UŽAVAS 

PAMATSKOLAS NOLIKUMĀ  

(ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“21. panta pirmās daļas 27.punktu un 41. panta 1. 

daļas  2. punktu, un ņemot vērā 2010. gada 23. septembra Ventspils novada domes ārkārtas 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 25, 1.§) „Par Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju“, 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 grozījumus Užavas pamatskolas Nolikumā: 

1.1. Nolikuma nosaukumu „Ventspils novada Užavas pamatskolas Nolikums“ 

           izteikt jaunā  redakcijā: 

„Užavas pamatskolas Nolikums“ 

1.2.  Nolikuma 3. punktu :“Skolas juridiskā adrese: Užavas pamatskola , Užavas pagasts,  

LV-3627, Ventspils novads“ izteikt jaunā redakcijā: 

„3.Skolas juridiskā adrese: „Užavas pamatskola“, Užavā, Užavas pagastā, Ventspils 

novads, LV-3627“. 

1.3. Nolikuma 67. punktu: „ Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta centralizētā veidā 

Užavas pagasta pārvaldes grāmatvedībā, kur finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta 

atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“, izteikt jaunā redakcijā: 

„67.Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta centralizētā veidā  Ventspils novada 

pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību, kur finanšu 

līdzekļu uzskaite tiek veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“. 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgas izmaiņas Užavas pamatskolas nolikumā, 

secīgi iekļaujot tos grozījumus. 

3. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēde protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Užavas pamatskolai. 

 

9. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 24.SEPTEMBRA SĒDĒ 

Nr.14. ( PROTOKOLS Nr.8,2.§, 1.5.p ) APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA  POPES 

PAMATSKOLAS NOLIKUMĀ. 

 (ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“21.panta pirmās daļas 27. punktu, un 41.panta 1. 

daļas 2. punktu, un ņemot vērā 2010. gada 23.septembra Ventspils novada domes ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokols Nr.25,1§)“Par Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju“, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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  grozījumus Popes pamatskolas Nolikumā: 

1.1. Nolikuma nosaukumu „Ventspils novada Popes pamatskolas Nolikums“, izteikt 

jaunā redakcijā: 

          „Popes pamatskolas Nolikums“. 

1.2. Nolikuma 67. punktu  „Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta centralizētā 

veidā Popes pagasta pārvaldes grāmatvedībā, kur finanšu līdzekļu uzskaite tiek 

veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“, izteikt jaunā redakcijā:  
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„67.Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta Ventspils novada pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību, kur finanšu līdzekļu 

uzskaite tiek veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“. 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgas izmaiņas Pops pamatskolas nolikumā, 

secīgi iekļaujot tos grozījumus. 

3. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēde 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Popes pamatskolai. 

. 

10. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 24.SEPTEMBRA SĒDĒ 

Nr.12. ( PROTOKOLS Nr.8,2.§, 1.3.p ) APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA  ANCES 

PAMATSKOLAS NOLIKUMĀ. 

 (ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone  informē par lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām’21. panta pirmās daļas 27. punktu un 41. panta 1. 

daļas 2. punktu, un ņemot vērā 2010. gada 23. septembra Ventspils novada domes ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 25, 1.§)“Par Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju“, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 grozījumus Ances pamatskolas Nolikumā: 

1.1. Nolikuma nosaukumu „Ventspils novada Ances pamatskolas Nolikums“, izteikt 

jaunā redakcijā: 

„Ances pamatskolas Nolikums“. 

1.2. Nolikuma 4. punktu“Skolas juridiskā adrese- Ances pamatskola, Ances pagasts, 

Ventspils novads, LV- 3612“, izteikt jaunā  redakcijā: 

„4.Skolas juridiskā adrese-„Ances pamatskola“,Ance,Ancespagasts, Ventspils novads, 

LV-3612“. 

1.3. Papildināt Nolikumu ar 7`p.’“Skola piedāvā un īsteno speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – kods 21015611 un 

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem- 

kods 21015811“. 

1.4. Nolikuma 64. punktu „Finanšu līdzekļu aprite iestādei ir organizēta centralizētā 

veidā Ances pagasta pārvaldes grāmatvedībā, kur finanšu līdzekļu uzskaite tiek 

veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“,  izteikt jaunā redakcijā: 

„64.Finanšu līdzekļu aprite iestādei ir organizēta Ventspils novada pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību, kur finanšu līdzekļu 

uzskaite tiek veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“. 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgas izmaiņas Ances pamatskolas nolikumā, secīgi 

iekļaujot tos grozījumus. 

3. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēde protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ances pamatskolai. 
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11. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 24.SEPTEMBRA SĒDĒ 

Nr.15. ( PROTOKOLS Nr.8,2.§, 1.6.p ) APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA  PUZES 

PAMATSKOLAS NOLIKUMĀ. 

(ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“21.panta pirmās daļas 27. punktu un 41.panta 1. 

daļas 2. punktu, un ņemot vērā 2010. gada 23. septembra Ventspils novada domes ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokols Nr.25,1.§) „Par Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju“, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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  grozījumus Puzes pamatskolas Nolikumā: 
       

1.1. Nolikuma nosaukumu „Ventspils novada Puzes pamatskolas Nolikums.“   izteikt jaunā 

redakcijā:  

          „Puzes pamatskolas Nolikums“. 

1.2. Nolikuma 4. punktu „Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt 

izglītības ieguves procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā noteikto 

pamatizglītības mērķu sasniegšanu.“, izteikt jaunā redakcijā:                                                                                          

„4. Skolas darbības mērķis ir“: un papildināt ar 4.1.un 4.2. apakšpunktiem:  

 „4.1. Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu individuālajā un sabiedriskajā dzīvē 

nepieciešamās sākotnējās zināšanas un prasmes, sagatavot bērnus pamatizglītības 

programmas apguves sākšanai“. 

„4.2. Veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas nodrošina Valsts 

pamatizglītības mērķu sasniegšanu“. 

1.3. Nolikuma 7. punktu “Atbilstoši Izglītības likumam izglītojošo darbību reglamentējošs 

dokuments ir izglītības programma. Izglītības programmas saturu un īstenošanu 

reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, valsts pamatizglītības 

standarts, vispārējās izglītības mācību priekšmetu standarti.“,  izteikt jaunā  redakcijā: 

 „7. Atbilstoši Izglītības likumam izglītojošo  darbības reglamentējošs dokuments ir 

izglītības programma“un papildināt ar 7.1 un 7.2.apakšpunktiem:  

                                                            

„7.1. Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Izglītības 

likums, Vispārējās izglītības likums, Valsts pamatizglītības standarts, vispārējās izglītības 

mācību priekšmetu standarti“. 

„7.2. Pirmsskolas izglītības programmas saturu reglamentē Vispārējās izglītības likums 

un Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām“. 

1.4. Nolikuma 8.2. punktu  „Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas 

izglītības programmu 00011111“,   izteikt jaunā redakcijā:  

          „8.2.Pirmsskolas izglītības programmu 01011111“. 

1.5. Nolikuma 14.punktu „Mācību darba pamatforma Skolā ir mācību stunda, kuras ilgums 

ir 40 minūtes. Mācību darba pamatforma pirmsskolas grupā ir nodarbība, kuras ilgums 

ir 20-30 minūtes.“, izteikt  jaunā  redakcijā : 
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   „14. Mācību darba pamatforma Skolā ir mācību stunda, kuras ilgums ir 40 minūtes. 

Izglītības satura apguve pirmsskolas grupās tiek organizēta rotaļu, spēļu un 

rotaļnodarbību veidā. Rotaļnodarbības notiek vienlaikus visā grupā,  apakšgrupās vai arī 

individuāli“. 

1.6. Nolikuma 17. punktu „Mācību slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām 

nosaka direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts, izglītojamos un 

pedagogus ar to iepazīstina pirms katra semestra sākuma. Mācību priekšmetu stundu 

saraksts: “, izteikt jaunā redakcijā:  

„17. Mācību slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka direktora 

apstiprināts nodarbību saraksts pirmsskolas grupām un mācību priekšmetu stundu 

saraksts pamatskolai. Izglītojamos un pedagogus ar to iepazīstina pirms katra semestra 

sākuma. Mācību priekšmetu stundu saraksts.“ 

1.7. Nolikuma 29. punktu papildināt 29.1. apakšpunktu,  izteikt jaunā  redakcijā: 

      „ 29.1. Par pirmsskolas programmas apguvi saņem izziņu“. 

1.8. Nolikuma 62.punktu „Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta centralizētā veidā 

Puzes pagasta pārvaldes grāmatvedībā, kur finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta 

atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“,  izteikt  jaunā redakcijā: 

 „62.Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta Ventspils novada pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību, kur finanšu līdzekļu uzskaite 

tiek veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“. 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgas izmaiņas Puzes pamatskolas nolikumā, 

secīgi iekļaujot tos grozījumus. 

3. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēde 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Puzes pamatskolai. 

 

12. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 24.SEPTEMBRA SĒDĒ 

Nr.16. ( PROTOKOLS Nr.8,2.§, 1.7.p ) APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA  TĀRGALES 

PAMATSKOLAS NOLIKUMĀ. 

(ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“21. panta pirmās daļas 27. punktu un 41. panta 1. 

daļas 2. punktu, un ņemot vērā 2010. gada 23. septembra domes ārkārtas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.25, 1.§) „Par Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju“, atklāti balsojot: 

PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 grozījumus Tārgales pamatskolas Nolikumā: 

1.1. Nolikuma nosaukumu „Ventspils novada Tārgales pamatskolas Nolikums“,  izteikt 

jaunā  redakcijā: 

„Tārgales pamatskolas Nolikums“. 

1.2. Nolikuma 4. punktu“Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt 

izglītības ieguves procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā noteikto 

pamatizglītības mērķu sasniegšanu,pirmsskolas izglītības programmas apguvi un 
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sagatavot bērnus ( turpmāk- izglītojamo) pamatizglītības apguvei.“, izteikt jaunā 

redakcijā: 

„4.p.Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves 

procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu 

sasniegšanu. Pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku 

attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un 

sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādejādi mērķtiecīgi 

nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguve“. 

1.3. Nolikuma 6. punktu,kurš attiecas uz pirmsskolas izglītību, papildināt ar 6.8., 6.9., 

6.10.  un 6.11. apakšpunktiem un izteikt jaunā redakcijā: 

„6.8. Sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību“. 

„6.9. Sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi“ 

„6.10.Sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribu 

attīstību.“ 

„6.11. Veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un 

prasmju apguvi.“. 

 

1.4. Nolikuma 14. punktu“Mācību darba pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas 

ilgums Skolā ir 40 minūtes. Mācību darba pamatforma pirmsskolas grupā ir 

nodarbība, kuras ilgums ir 20-30 minūtes“ izteikt jaunā redakcijā: 

„14.p.“Mācību  darba pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums Skolā ir 40 

minūtes.Izglītības satura apguvepirmsskolas grupās tiek organizēta rotaļu, spēļu un 

rotaļnodarbību veidā“. 

1.5. Nolikuma 17. punktu „Mācību slodzes sadalījumu izglītojamiem pa nedēļas dienām 

nosaka direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts, izglītojamos un 

pedagogus ar to iepazīstina mācību gada sākumā. Mācību priekšmetu stundu 

saraksts:“ izteikt jaunā redakcijā: 

„17.“Mācību slodzes sadalījumu izglītojamiem pa nedēļas dienām nosaka direktora 

apstiprināts nodarbību saraksts pirmsskolas grupām un mācību priekšmetu stundu 

saraksts pamatskolai, izglītojamos un pedagogus ar to iepazīstina mācību gada sākumā.“ 

1.6. Nolikuma 75. punktu „Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta centralizētā veidā 

Tārgales pagasta pārvaldes grāmatvedībā, kur finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta 

atbilstoši spēkā esošajiem likumiem.“ Izteikt jaunā redakcijā: 

„75.p.“finanšu līdzekļu aprite skolai ir organizēta ventspils novada pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību, kur finanšu līdzekļu 

uzskaite tiek veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“. 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgas izmaiņas Tārgales pamatskolas nolikumā, 

secīgi iekļaujot tos grozījumus. 

3. Uzdot Kancelejai (D.Bottere) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēde 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Tārgales pamatskolai. 

 

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

Nr.18. ( PROTOKOLS Nr.8,2.§, 1.9.p ) APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA  ZLĒKU 

PAMATSKOLAS NOLIKUMĀ 

 (ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“21. panta pirmās daļas 27. punktu un 41. panta 1. 

daļas 2. punktu, un ņemot vērā 2010. gada 23. septembra Ventspils novada domes ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokols Nr.25,1.§) „Par Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju“, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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  grozījumus Zlēku pamatskolas Nolikumā:  

 

1.1. Nolikuma nosaukumu „Ventspils novada Zlēku pamatskolas Nolikums.“, izteikt 

jaunā redakcijā :  

„Zlēku pamatskolas Nolikums“. 

1.2. Nolikuma 4.punktu „Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt 

izglītības ieguves procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā noteikto 

pamatizglītības mērķu sasniegšanu“,  izteikt  jaunā redakcijā : 

 „4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves 

procesu, kas nodrošina Valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu 

sasniegšanu un noteikumu par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām īstenošanu“. 

1.3. Nolikuma 8. punktu papildināt ar  8.3.apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā: 

„8.3.Pirmsskolas izglītības programmu 01011111“ 

1.4. Nolikuma  27. punktu „Katra semestra beigās izglītojamie saņem IZM 

apstiprinātajam paraugam atbilstošu liecību.“, izteikt jaunā redakcijā :  

    „27 .Katra semestra beigās izglītojamie saņem skolas elektroniskā mācību procesa 

pārvaldes sistēmas „Mykoob“liecību“. 

1.5. Nolikuma 67. punktu „Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu 

rezultāta gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un 

pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu 

un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi iestādes speciālo līdzekļu kontā un izmantojami 

tikai Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma iegādei, ziedotāja 

noteikto mērķu īstenošanai, izglītojamo materiālajai stimulēšanai“, izteikt jaunā 

redakcijā :  

    „67. Skolas saimnieciskās darbības un sniegto maksas pakalpojumu rezultātā gūtie 

ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta 

gadskārtejo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi,kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 

ieskaitāmi iestādes maksas pakalpojumu vai speciālo līdzekļu kontā un izmantojami 

atbilstoši Izglītības likuma 60. panta 8.punkta noteikumiem“. 

1.6. Nolikuma 73. punktu „Papildu finansu līdzekļi izmantojami tikai Skolas attīstībai, 

mācību līdzekļu iegādei , Skolas aprīkojuma iegādei, izglītojamo materiālai 

stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors sniedz pārskatu 

Dibinātājam un Skolas padomei“, izteikt jaubā redakcijā: 

  „73. Papildu finansu līdzekļi izmantojami atbilstoši Izglītības likuma 60. panta 8. punkta 

noteikumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors sniedz pārskatu Dibinātājam un 

Skolas padomei.“. 

1.7. Nolikuma 76.punktu „Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta centralizētā veidā 

Zlēku pagasta pārvaldes grāmatvedībā, kur finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta 

atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“, izteikt  jaunā redakcijā: 

          „76.Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta centralizētā veidā Ventspils novada 

pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību, kur finanšu 

līdzekļu uzskaite tiek veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“. 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgas izmaiņas Zlēku pamatskolas nolikumā, 

secīgi iekļaujot tos grozījumus. 
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3. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēde 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Zlēku pamatskolai. 

 

14. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 24.SEPTEMBRA SĒDĒ 

Nr.11. ( PROTOKOLS Nr.8,2.§, 1.2.p ) APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA  PILTENES 

VIDUSSKOLAS NOLIKUMĀ 

      (ziņo:G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“21. panta pirmās daļas 27. punktu un 41.panta 1. 

daļas 2. punktu,  un ņemot  vērā 2010. gada 23. septembra Ventspils novada domes ārkārtas 

sēdes lēmumu (protokols Nr.25,1.§ )“Par Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju“, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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  grozījumus Piltenes vidusskolas Nolikumā: 

 

1.1. Nolikuma nosaukumu „Ventspils novada Piltenes vidusskolas Nolikums“,  izteikt 

jaunā redakcijā :  

               „Piltenes vidusskolas Nolikums.“ 

1.2. Papildināt Nolikuma 9. punktu ar 9.3. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:  

           „9.3.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, izglītības  

programmas kods 31011013“. 

1.3. Nolikuma 33. un 34. punktu apvienot  un izteikt šādā redakcijā:’’ 

  „33.Izglītojamo pašpārvalde ( turpmāk tekstā- Skolēnu dome ) ir sabiedriska 

izglītojamo pašpārvaldes institūcija. Skolēnu domi ar skolas vadības atbalstu veido 

izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska izglītojamo kolektīva 

pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un 

vada skolēnu sabiedrisko dzīvi skolā, aizstāv izglītojamo tiesības un intereses. Tā 

darbojas saskaņā ar Izglītības likuma 55.panta 6. punktu un skolas direktora 

apstiprinātu Piltenes vidusskolas Skolēnu domes reglamentu“. 

1.4. Nolikuma 38.punktu „Darba kārtības noteikumus Piltenes vidusskolas 

pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem un grozījumus tajos apstiprina 

direktore“, izteikt jaunā redakcijā: 

     „38. Darba kārtības noteikumus Piltenes vidusskolas pedagogiem un tehniskajiem 

darbiniekiem un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar  skolas 

arodkomiteju". 

1.5. Nolikuma 67. punktu „ Finanšu līdzekļu aprite Iestādei ir organizēta   

centralizētā veidā Piltenes pilsētas pārvaldes grāmatvedībā, kur finanšu līdzekļu 

uzskaite veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“,  izteikt jaunā redakcijā: 

„67. Finanšu līdzekļu aprite Skolai ir organizēta Ventspils novada pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību, kur finanšu līdzekļu 

uzskaite tiek veikta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem“. 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgas izmaiņas Piltenes vidusskolas nolikumā, 

secīgi iekļaujot tos grozījumus. 
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3. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēde 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes vidusskolai. 

 

15. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOLIKUMU 

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

M.Libkovskis, G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone  informē par nolikuma projektu. 

A.Jaunsleinis ierosina, ka nolikums papildināms ar norādi, ka Izglītības pārvaldei jānodrošina 

tarifikācija mūzikas un mākslas skolām. 

A.Mucenieks norāda, ka mūzikas skolām jābūt Izglītības pārvaldes  pakļautībā. 

G.Ansone norāda, ka mūzikas skolas ir pakļautas Kultūras ministrijai. Izglītības pārvalde veic 

tarifikāciju aprēķinus. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma  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 Izglītības likuma 18.panta 1.un 2.daļu, Sociālās,izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 19.10.2010.sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis,  A.Čaklis, E.Kuģeniece, G.Mačtams, 

I.Cērpa, G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS –1 

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

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz  četrām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikums” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes  27.08.2009.,(protokolsNr.6,35.§) 

apstiprināto nolikumu „Ventspils novada Izglītības pārvaldes nolikums”. 

16. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS NODAĻAS NOLIKUMU 

(ziņo:G.Ansone) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone  informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā to, ka ar Ventspils novada domes 2010.gada 8.maija sēdes lēmumu ”Par izmaiņām 

Ventspils novada pašvaldības struktūrā un darbības organizācijā” (protokols Nr.18, 1.§) tikusi 
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izveidota Kultūras nodaļa, kā arī  pamatojoties uz likuma  ”Par pašvaldībām ” 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu un  Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu no 14.07.2010., 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 

Kultūras nodaļas nolikums” (Pielikumā uz  četrām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums  „Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas nolikums” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

17. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU NOLIKUMIEM  

(ziņo:G.Ansone) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone  informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

  Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 8.punktu, 41. panta pirmās 

daļas 2. punktu, Izglītības likuma 9. pantu, Ministru kabineta 03.08.2010. noteikumiem Nr.709. 

“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, kā arī ņemot vērā Ventspils novada 

domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.11.2010 ) lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 iesniegtos Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu Nolikumu projektus: 

1.1. Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” nolikums (pielikumā uz 

četrām lapām). 

1.2. Ventspils novada Piltenes pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”nolikums (pielikumā 

uz četrām.lapām). 

1.3. Ventspils novada Popes pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte”nolikums (pielikumā uz 

piecām.lapām). 

1.4. Ventspils novada Ugāles pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis” nolikums (pielikumā uz 

četrām lapām ). 

1.5. Ventspils novada Vārves pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”ar filiāli nolikums 

(pielikumā uz četrām.lapām). 

 

2.  Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 24.09.2009. (protokols Nr.8, 2.§) 

apstiprinātos nolikumus „Ventspils novada Vārves pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” 

nolikums”, „Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” nolikums”, 

„Ventspils novada Piltenes pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis” nolikums”, „Ventspils 

novada Popes pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” nolikums”,  „Ventspils novada 

Ugāles pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis” nolikums”. 
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3. Uzdot Kancelejai (D.Bottere) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Ances, Piltenes, Popes, Ugāles un Vārves 

pirmsskolas izglītības iestādēm. 

 

18. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KOMUNĀLĀS NODAĻAS NOLIKUMU 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

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  Nekustamo īpašumu apaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

11.11.2010. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, 

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

M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis (V.Ameļins, 

G.Bože), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas nolikums” 

(Pielikumā uz  četrām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas nolikums” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

19. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU NODAĻAS 

NOLIKUMU 

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

 

A.Mucenieks  informē par lēmuma projektu. 

M.Dadzis norāda, ka nolikums būtu papildināms ar norādi, ka nodaļa veic daudzdzīvokļu namu 

iedzīvotāju informēšanu par īpašumu apsaimniekošanu. 

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  Nekustamo īpašumu apaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

11.11.2010. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, 

G.Ansone, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, G.Mačtams, I.Cērpa, V.Ameļins, 

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas 

nolikums” (Pielikumā uz  četrām lapām). 
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2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums  „Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas nolikums” stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

20. § 
PAR ADREŠU PIEŠĶIRŠANU AS „LATVENERGO” TRANSFORMATORU BŪVĒM, TO 

UZTURĒŠANAI NEPIECIEŠAMO ZEMESGABALU PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU VALSTIJ   

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 09.09.2010. ir saņēmusi A/S „Sadales tīkls”, Rietumu 

reģiona, Rīgas ielā 56, Liepājā, LV-3401, Attīstības daļas vadītāja Vitālija Račinska parakstītu 

iesniegumu, reģ. Nr.2739, ar lūgumu  piešķirt nosaukumus, adreses AS „Latvenergo” tiesiskā 

valdījumā esošas transformatoru būvēm, zemes vienībām,  nodalīt zemes gabalus, uz kuriem 

atrodas šīs būves, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus šiem zemesgabaliem, paredzēt 

piekļuves iespējas transformatoru būvēm, kā arī noteikt šo zemesgabalu piekritību valstij 

Ekonomikas ministrijas personā. Iesniegumā minētas deviņas Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā esošas zemes vienības, uz kurām atrodas transformatoru būves, iesniegumam 

pievienotas šo zemes vienību un būvju izvietojuma shēmas (8 gab.).  

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

ka nosaukumi un adreses transformatoru būvēm, kuras atrodas uz iesniegumā minētajām zemes 

vienībām, jau ir piešķirtas. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta 2.daļas 1.punktu, kas nosaka, ka valstij piekrīt un 

uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, ja uz šīs zemes ir valstij piederošas ēkas 

(būves); 8.panta (4
1 

)daļu, kas nosaka, ka uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā 

zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas akciju 

sabiedrības “Latvenergo” īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kura ir 

nepieciešama valsts komercdarbības veikšanai. Saskaņā ar 2009.gada 1.septembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 

apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu pašvaldības dome izvērtē un pieņem 

lēmumu par zemes piekritību. Saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta  noteikumu 

Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 6.2.punktā noteikto adresācijas pamatprincipu, 

katram adresācijas objektam (zemes vienībai un uz tās esošai būvei) piešķirama viena adrese.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu; likuma “Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta 2.daļas 

1.punktu, 8.panta (4
1 

)daļu; „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2., 3. 

punktu; 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta  noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas 

noteikumi" 2.9., 2.10., 6.2., 8., 9.1., 12.punktu; 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta 

noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 

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

A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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. Nodalīt no zemes vienības „Putnu ferma”, kadastra apzīmējums 9844 008 0100, platība 6.9 

ha, Ances pagastā, zemesgabalu aptuveni 100 m
2
 (viens simts kvadrātmetri) platībā uz tās 

esošās transformatora būves „Transformators STP-5402” uzturēšanai, piešķirot atdalītajam 
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zemesgabalam, uz tā esošai transformatora būvei vienotu adresi: „Transformators STP-

5402”, Jorniņi, Ances pagasts, Ventspils novads. Noteikt zemes vienībai „Putnu ferma”, 

kadastra apzīmējums 9844 008 0100, lietošanas tiesību apgrūtinājumu – braucamā ceļa 

servitūtu par labu atdalītajam zemesgabalam „Transformators STP-5402”. 

 

2. Nodalīt no zemes vienības „Laukgaļu ferma”, kadastra apzīmējums 9874 006 0243, platība 

2.6 ha, Usmas pagastā, zemesgabalu aptuveni 100 m
2
 (viens simts kvadrātmetri) platībā uz 

tās esošās transformatora būves „Transformators STP-5453” uzturēšanai, piešķirot 

atdalītajam zemesgabalam, uz tā esošai transformatora būvei vienotu adresi: 

„Transformators STP-5453”, Usmas pagasts, Ventspils novads. Noteikt zemes vienībai 

„Laukgaļu ferma”, kadastra apzīmējums 9874 006 0243, lietošanas tiesību apgrūtinājumu – 

braucamā ceļa servitūtu par labu atdalītajam zemesgabalam „Transformators STP-5453”. 

 

3. Nodalīt no zemes vienības „Ciemata katlu māja”, kadastra apzīmējums 9860 005 0329, 

platība 1.6972 ha, Puzes pagastā, zemesgabalu aptuveni 100 m
2
 (viens simts kvadrātmetri) 

platībā uz tās esošās transformatora būves „Transformators STP-5471” uzturēšanai, 

piešķirot atdalītajam zemesgabalam, uz tā esošai transformatora būvei vienotu adresi: 

„Transformators STP-5471”, Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads. Noteikt zemes 

vienībai „Ciemata katlu māja”, kadastra apzīmējums 9860 005 0329, lietošanas tiesību 

apgrūtinājumu – braucamā ceļa servitūtu par labu atdalītajam zemesgabalam 

„Transformators STP-5471”. 

 

4. Nodalīt no zemes vienības „Kartupeļu pagrabs”, kadastra apzīmējums 9866 024 0052, 

platība 4.4 ha, Tārgales pagastā, divus zemesgabalus: 

 

4.1.  zemesgabalu aptuveni 100 m
2
 (viens simts kvadrātmetri) platībā uz tās esošās 

transformatora būves „Transformators STP-5109” uzturēšanai, piešķirot atdalītajam 

zemesgabalam, uz tā esošai transformatora būvei vienotu adresi: „Transformators 

STP-5109”, Rēdznieku, Tārgales pagasts, Ventspils novads.  

4.2.  zemesgabalu aptuveni 100 m
2
 (viens simts kvadrātmetri) platībā uz tās esošās 

transformatora būves „Transformators STP-5114” uzturēšanai, piešķirot atdalītajam 

zemesgabalam, uz tā esošai transformatora būvei vienotu adresi: „Transformators 

STP-5114”, Rēdznieku, Tārgales pagasts, Ventspils novads.  

Noteikt zemes vienībai „Kartupeļu pagrabs”, kadastra apzīmējums 9866 024 0052, 

lietošanas tiesību apgrūtinājumu – braucamā ceļa servitūtus par labu atdalītajiem 

zemesgabaliem „Transformators STP-5109” un „Transformators STP-5114”. 

 

5. Nodalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 014 0226, platība 1.4 ha, Vārves 

pagastā, zemesgabalu aptuveni 100 m
2
 (viens simts kvadrātmetri) platībā uz tās esošās 

transformatora būves „Transformators STP-5273” uzturēšanai, piešķirot atdalītajam 

zemesgabalam, uz tā esošai transformatora būvei vienotu adresi: „Transformators STP-

5273”, Vārves pagasts, Ventspils novads. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

9884 014 0226, lietošanas tiesību apgrūtinājumu – braucamā ceļa servitūtu par labu 

atdalītajam zemesgabalam „Transformators STP-5273”. 

 

6. Nodalīt no zemes vienības Nikolaja iela 5, Piltene, Ventspils novads, kadastra apzīmējums 

9813 002 0403, platība 4.795 ha, zemesgabalu aptuveni 100 m
2
 (viens simts kvadrātmetri) 

platībā uz tās esošās transformatora būves „Transformators STP-5126” uzturēšanai, 

piešķirot atdalītajam zemesgabalam, uz tā esošai transformatora būvei vienotu adresi: 

Nikolaja iela 5A, Piltene, Ventspils novads. Noteikt pašvaldības tiesiskā valdījumā esošai 

zemes vienībai ar adresi Lielā iela 90, Piltene, Ventspils novads, kadastra apzīmējums 9813 
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002 0414, lietošanas tiesību apgrūtinājumu – braucamā ceļa servitūtu par labu atdalītajam 

zemesgabalam ar adresi Nikolaja iela 5A, Piltene, Ventspils novads. 

 

7. Nodalīt no zemes vienības Ganību iela 1, Piltene, Ventspils novads, kadastra apzīmējums 

9813 003 0108, platība 0.723 ha, zemesgabalu aptuveni 100 m
2
 (viens simts kvadrātmetri) 

platībā uz tās esošās transformatora būves „Transformators STP-5127” uzturēšanai, 

piešķirot atdalītajam zemesgabalam, uz tā esošai transformatora būvei vienotu adresi: 

Ganību iela 1A, Piltene, Ventspils novads. Noteikt pašvaldības tiesiskā valdījumā esošai 

zemes vienībai ar adresi Ganību iela 1, Piltene, kadastra apzīmējums 9813 003 0108, 

lietošanas tiesību apgrūtinājumu – braucamā ceļa servitūtu par labu atdalītajam 

zemesgabalam Ganību iela 1A, Piltene, Ventspils novads. 

 

8. Nodalīt no zemes vienības Rožu iela 8, Piltenē, Ventspils novads, kadastra apzīmējums 

9813 005 0310, platība 1.12 ha, zemesgabalu aptuveni 100 m
2
 (viens simts kvadrātmetri) 

platībā uz tās esošās transformatora būves „Transformators STP-5152” uzturēšanai, 

piešķirot atdalītajam zemesgabalam, uz tā esošai transformatora būvei vienotu adresi: Rožu 

iela 8A, Piltene, Ventspils novads. Noteikt pašvaldības tiesiskā valdījumā esošai zemes 

vienībai ar adresi Rožu iela 8, Piltene, kadastra apzīmējums 9813 005 0310, lietošanas 

tiesību apgrūtinājumu – braucamā ceļa servitūtu par labu atdalītajam zemesgabalam Rožu 

iela 8A, Piltene, Ventspils novads. 

 

9. Noteikt šī lēmuma 1.-8.punktos nodalīto deviņu zemesgabalu ar aptuvenu platību 0.01 ha 

(100 m
2
 ) piekritību valstij Ekonomikas ministrijas personā, saskaņā ar likuma „Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta (4
1
) 

daļu.  

 

10. Noteikt, ka šī lēmuma 1.-8.punktos minēto transformatoru būvju uzturēšanai nodalīto 

zemesgabalu aptuvenā  platība (0.01 ha jeb 100 m
2
) var tikt precizēta (vairāk vai mazāk cik 

izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas). 

 

11. Noteikt šī lēmuma 1.-8.punktos nodalītajiem zemesgabaliem ar aptuvenu platību 0.01 ha 

(100 m
2
  jeb viens simts kvadrātmetri) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, NĪLM kods - 1201.  

 

12. Uzdot Kancelejai (D.Bottere) trīs darbdienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam, LR Ekonomikas ministrijai  un Valsts zemes 

dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam ar norādi „Adrešu reģistram”. 

 

13. 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. 

 

21.§ 

PAR ZEMES VIENĪBAS „STRAZDI”, ZIRU PAGASTĀ, PLATĪBAS PRECIZĒŠANU  

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

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

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 15.10.2010. ir saņēmusi SIA „Metrum”, reģistrācijas 

Nr.40003388748, Ventspils biroja vadītāja Olafa Horsta iesniegumu (reģ.Nr.3529) ar lūgumu 

precizēt uzmērīto platību Ventspils novada pašvaldības tiesiskā valdījumā esošai zemes vienībai 

„Strazdi”, Ziru pagastā. Iesniegumam pievienoti dokumenti: zemes robežu plāns, platību 

neatbilstības akts.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Ventspils novada 

pašvaldības tiesiskā valdījumā esošā zemes vienība „Strazdi”, kadastra apzīmējums 9890 001 

0178, Ziru pagastā, izveidota, sadalot nekustamā īpašuma „Ziru skola”, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 9890 001 0394, ar kopplatību aptuveni 9.3 ha (Ventspils novada domes 

Projektu, investīciju un būvniecības komisijas 29.07.2010. lēmums, protokols Nr.11, 12.§), un 

nosakot atdalāmās zemes vienības „Strazdi“ platību ar grafiskām metodēm aptuveni 1.7 (viens 

vesels un septiņas desmitdaļas) ha. Veicot zemes vienības „Strazdi”, kadastra apzīmējums 9890 

001 0178, kadastrālo uzmērīšanu (sertificēts mērnieks R.Brauns, SIA „Metrum”) konstatēts, ka 

tās faktiskā platība ir 2.3 (divi veseli un trīs desmitdaļas) ha. Platību neatbilstības aktā norādītie 

neatbilstības iemesli, - kadastrālā uzmērīšana veikta atbilstoši tiesiskā dokumenta grafiskajā 

pielikumā un VZD Kadastra informācijas sistēmā attēlotajām zemes vienības robežām un 

atbilstoši situācijas elementiem apvidū – pa grāvja un ceļa vidu.  Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 27.pants nosaka: kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības 

platība, kas apvidū noteikta ar grafiskām metodēm, var atšķirties no kadastrālajā uzmērīšanā 

noteiktās platības, un kadastrālās uzmērīšanas dokumentos un Kadastra informācijas sistēmā 

aktualizē datus atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajai platībai. Arī Ministru kabineta  

20.03.2007. noteikumu Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu" 

145.punkts nosaka: zemes kadastrālajā uzmērīšanā aprēķinātā zemes vienības platība un platība, 

kas noteikta, izmantojot grafiskās metodes, drīkst atšķirties pieļaujamās platību atšķirības 

robežās. Ja zemes kadastrālajā uzmērīšanā aprēķinātā zemes vienības platība pārsniedz 

pieļaujamo platību atšķirību un ierosinātājs (šajā gadījumā Ventspils novada pašvaldība) piekrīt 

zemes kadastrālajā uzmērīšanā aprēķinātajai zemes vienības platībai, pašvaldība pieņem 

lēmumu par zemes platības precizēšanu. 

Ievērojot augstākminēto, vadoties no SIA „Metrum” sertificēta mērnieka veiktajiem 

uzmērīšanas dokumentiem, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

13.punktu; likuma “ Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 27.pantu, Ministru kabineta 

20.03.2007. noteikumu Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu" 

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

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 nekustamā īpašuma „Strazdi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9890 001 

0178, kadastrāli uzmērīto platību: 2.3 (divi veseli un trīs desmitdaļas) ha. 

2. Uzdot Kancelejai (D.Bottere) trīs darbdienu laikā pēc Komisijas sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu iesniedzējam uz norādīto adresi un Valsts zemes 

dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 

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

dienā pēc tā nodošanas pastā. 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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22.§ 

PAR PIEKRIŠANU DMITRIJAM POZDŅAKOVAM  IEGŪT   

ĪPAŠUMĀ  ZEMES  VIENĪBAS  „DZINTARS 197” UN „DZINTARS 208”, TĀRGALES 

PAGASTĀ   

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 18.10.2010. ir saņēmusi Latvijas Republikas nepilsoņa Dmitrija 

Pozdņakova (pasē - Dmitrijs Pozdņakovs), personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu (reģ. 

Nr.1.10-912), ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Tārgales pagasta Akmeņdzirās esošo nekustamo 

īpašumu: ,,Dzintars 197” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, kopplatība 0.0592 ha, un 

,,Dzintars 208” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, kopplatība 0.0596 ha, uz tām esošo 

dārza mājiņas, palīgēku un augļu dārza uzturēšanai. Iesniegumam pievienoti dokumentu 

atvasinājumi: 14.09.2010. notariāli (zvēr.notārs M.Laiviņa-Laiveniece) apliecināts dāvinājuma 

līgums, zemes robežu plānu kopijas (2 gab.), zemesgrāmatu apliecību kopijas (2 gab.), 

D.Pozdņakova nepilsoņa pases kopija, izkopējums no Tārgales pagasta teritorijas plānojuma 

grafiskās daļas.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē:  

1) nekustamo īpašumu: ,,Dzintars 197” kadastra numurs ***, zemes vienības kopplatība 0.0592 

ha, un ,,Dzintars 208”, kadastra numurs ***, zemes vienības kopplatība 0.0596 ha, 

īpašumtiesības 19.10.2000. ir nostiprinātas Tārgales pagasta zemesgrāmatā (nodalījumi 

Nr.1201 un Nr.1203) uz Ksenijas Pozdņakovas, personas kods ***, vārda. Uz 14.09.2010. 

notariāli (zvēr.notārs M.Laiviņa-Laiveniece) apliecināta dāvinājuma līguma pamata Ksenija 

Pozdņakova viņai piederošos nekustamos īpašumus ,,Dzintars 197” un ,,Dzintars 208” 

atsavina dēlam Dmitrijam Pozdņakovam, personas kods ***. 

2) Dmitrijs Pozdņakovs, personas kods ***, kā Latvijas Republikas nepilsonis atbilst likuma 

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

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

,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.panta  1.daļu un 2.daļu, domei ir jāizskata 

jautājums par piekrišanu nekustamo īpašumu ,,Dzintars 197” un ,,Dzintars 208”, Tārgales 

pagastā,  zemes vienību iegūšanai D. Pozdņakova īpašumā.  

3) Nekustamie īpašumi: ,,Dzintars 197” kadastra numurs ***, un ,,Dzintars 208”, kadastra 

numurs ***, atrodas Ventspils novada Tārgales pagasta Akmeņdziru ciemā. Zemes vienības 

ir apbūvētas, uz vienas atrodas dārza mājiņa, uz otras – palīgēka (siltumnīca). Saskaņā ar 

valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma kadastra reģistra (KR) informācijas 

sistēmas datiem, nekustamiem īpašumiem ,,Dzintars 197” un ,,Dzintars 208” noteiktais 

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

spēkā esošo Tārgales pagasta teritorijas plānojumu abas zemes vienības atrodas zonējumā: 

vasarnīcu apbūves teritorija. Tādējādi konstatēts, ka nekustamo īpašumu ,,Dzintars 197”, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ***, un ,,Dzintars 208”, zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu ***, nav iekļautas likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta 

2.daļā minēto zemju kategorijās, uz kurām attiecināms ierobežojums iegūt zemi nepilsoņu 

īpašumā, un dome var dot piekrišanu par zemes iegūšanu D. Pozdņakova īpašumā.  

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

28.panta 4.daļu; 29.panta 1.daļu, 30.panta 1.daļu, 2.daļu, Tārgales pagasta teritorijas plānojumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 
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M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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. Dot piekrišanu Dmitrijam Pozdņakovam, personas kods ***, iegūt īpašumā 2 zemes 

vienības. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

23. § 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU UN PIEKRĪTOŠU ZEMES GABALU IZNOMĀŠANU  

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma 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 11.11.2010. lēmumu, ievērojot 

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

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

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  9 personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

24. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO  

LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU UGĀLES PAGASTĀ. 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Ventspils novada pašvaldība 28.09.2010., 04.10.2010. ir saņēmusi Ugāles pagasta 

pārvaldes pārsūtītos fizisko personu iesniegumus (reģ.Nr.1.10.-809, 1.10.-829) ar lūgumu 

izbeigt pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību „Maijas”, ar kadastra numurs 9870 002 

1069, 0.060 ha platībā, ar kadastra numuru 9870 002 1066, 0.0588 ha platībā, ar kadastra 

numuru 9870 002 1053, 0.06 ha platībā lietošanas tiesības.  Iesniegumiem pievienoti 

dokumenti: Ugāles pagasta pārvaldes atzinumi, izziņas. 

Ventspils novada dome, izskatot iesniegumu un pievienotos dokumentus konstatē:   

1.zemes vienība „Maijas” ar kadastra numurs  9870 002 1069, platība 0.060 ha, piešķirta Maijai 

Reutai, personas kods ***, pastāvīgā lietošanā ar Ugāles pagasta padomes 1993.gada 31.marta  

lēmumu. Zemes vienība atradās Ugāles pagasta teritorijā,  ir neapbūvēta, zemes lietošanas 

mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (mazdārziņu teritorija). 
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2. zemes vienība ar kadastra numuru  9870 002 1066, platība 0.0588 ha, piešķirta Inesei Čikstei  

personas kods ***, pastāvīgā lietošanā ar Ugāles pagasta padomes 1993.gada 31.marta  

lēmumu. Zemes vienība atrodas Ugāles pagasta teritorijā,  ir neapbūvēta, zemes lietošanas 

mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (mazdārziņu teritorija). 

Ugāles pagasta pārvalde savos atzinumos Nr. 1-8/176, 1-8/180 izteikusi lūgumu izbeigt 

minēto zemes vienību pastāvīgās lietošanas tiesības. Likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 

nosacījumi nosaka gadījumus, kuros izbeidzas fizisko un juridisko personu lietošanas tiesības uz 

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

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

izbeidzamas pilnīgi vai daļēji ar vietējās pašvaldības lēmumu. Zemes vienības turpmāk ir 

izmantojama pašvaldības iedzīvotāju piemājas saimniecību uzturēšanas vajadzībām, tāpēc 

saskaņā ar zemes reformas normatīvo aktu nosacījumiem tā paturama Ventspils novada 

pašvaldības piekritībā. 

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

zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantu; likuma “Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 

nosacījumiem; likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 5.punktu; VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 2010.gada 

31.augusta vēstuli Nr. 10-02-K/1, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.11.2010. lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 Maijai Reutai, personas kods ***, dzīvojošai ***,  zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības uz zemes vienību „Maijas” ar kadastra numurs 9870 002 1069, platība 0.060 ha, 

paturot zemes vienību Ventspils novada pašvaldības piekritībā kā zemi personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām.  

 

2. Izbeigt Inesei Čikstei, personas kods  ***, dzīvojošai ***, zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības uz zemes vienību ar kadastra numurs 9870 002 1066, platība 0.0588 ha, paturot 

zemes vienību Ventspils novada pašvaldības piekritībā kā zemi personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām.  

 

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

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

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

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 
 

4. Uzdot Ventspils novada Kancelejai (D.Bottere) trīs dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu M.Reutai, I.Čikstei, Ugāles 

pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam.  
 

25.§                                    
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU,  

ZEMES NOMAS PIRMTIESĪBU LĪGUMU NOSLĒGŠANU 

 (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. 

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 

par  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 pastāvīgā lietošanā  nodotas ar Tārgales, Ugāles, Vārves, Ances, Popes, 

Piltenes, Užavas, Ziru, Zlēku pagasta padomju 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. Minētie zemes gabali ir piekritīgi pašvaldībai, 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.,2.punktu,  līdz laikam, kad nomas pirmtiesības 

ieguvušie zemes lietotāji Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma kārtībā iegūst šo 

zemi īpašumā par samaksu. 

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

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likums” 25.panta 2.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1., 2.punktu, likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos”, 4.panta trešo daļu 2005.gada 30.augusta MK 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 11.11.2010. lēmumu, 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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  ar  31 personu. 

2. Noslēgt zemes nomas pirmtiesību līgumus ar 31  personu. 

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 8 lapām.  

 

26. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU, ZEMES VIENĪBU 

PIEKRITĪBU PAŠVALDĪBAI 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks 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 par 

personām, kurām, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
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izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktam, izbeidzamas zemes 

lietošanas tiesības. 

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, 

Popes, Piltenes, Ziru, Usmas pagasta padomes lēmumiem „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā 

lietošanā”, zemes vienībām izgatavoti zemes lietojumu vai 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. Tā kā šīs zemes vienības ir apbūvētas, likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 

3.panta, piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz 

pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par 

kuru.....noslēdzami zemes nomas līgumi.  

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likums” 25.panta ceturto 
 
daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktu, likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos”, 4.panta trešo daļu, 2005.gada 30.augusta MK 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, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 11.11.2010. lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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 ar 35  personām. 

2. Lēmums pievienots domes sēdes protoka pielikumā uz 4 lapām. 

 

27. §                                                               
PAR PAPILDINĀJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 28.OKTOBRA 

LĒMUMĀ (PROTOKOLS Nr.28, 18.§) ” PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU 

IZBEIGŠANU, ZEMES NOMAS PIRMTIESĪBU LĪGUMU NOSLĒGŠANU“ 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2010.gada 28.oktobra Ventspils novada domes sēdē (protokols Nr.28, 18.§) tika 

pieņemts lēmums „Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomas pirmtiesību 

līgumu noslēgšanu”, atsevišķi tekstā nenorādot, ka zeme, par kuru personām tiek izbeigtas 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, piekrīt pašvaldībai. 

Tā kā, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu, zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz 

attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme...  par kuru atbilstoši Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma  

25.panta 2.
1
daļu, noslēgti zemes nomas līgumi, atklāti atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, 
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E.Kuģeniece, 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. Papildināt 2010.gada 28. oktobra Ventspils novada domes sēdes (protokols Nr.28, 18.§) 

lēmumu „Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomas pirmtiesību 

līgumu noslēgšanu” ar 3.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā „Noteikt, ka šī lēmuma 

1.punktā minētās zemes vienības piekrīt pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3.panta, piektās 

daļas 2.punktu. Mainīt 2010.gada 28.oktobra lēmuma (protokols Nr.28, 18.§) tālāko punktu 

numerāciju: attiecīgi  - 3. par 4., 4. par 5., 5. par 6., 6. par 7. 

 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās 

nodaļas Ventspils birojam.  

 

28.§ 
PAR PERSONU ZEMES LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU UZ ZEMESGABALIEM 

PILTENES PILSĒTĀ, ZEMESGABALU PIEKRITĪBU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI, 

ZEMESGABALU IZNOMĀŠANU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks imformē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 2010.gada aprīļa mēnesī ir saņēmusi Piltenes pilsētas 

pārvaldes atzinumus ar ieteikumu izbeigt fizisko personu zemes lietošanas tiesības uz viņām 

lietošanā piešķirtiem pilsētas zemesgabaliem un iesniegumus no bijušajiem zemes lietotājiem ar 

lūgumiem noslēgt nomas līgumus par šo zemesgabalu lietošanu. Personu Atzinumiem 

pievienoti dokumenti: fizisko personu iesniegumi Piltenes pilsētas pārvaldei ar lūgumu noslēgt 

nomas līgumu par zemesgabala lietošanu, Piltenes pilsētas Zemes komisijas lēmumu „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu“ (protokols Nr.3) izraksti, Piltenes pilsētas Zemes komisijas 

lēmumu „Par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu“ kopijas, zemesgabalu izvietojuma 

shēmas - izkopējumi no VZD kadastra kartes. 

Izskatot saņemtos atzinumus, personu iesniegumus un pievienotos dokumentus, 

Ventspils novada domes konstatē sekojošo: 

1) saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums“, 26.panta 1.daļas 2.punkta nosacījumiem: 

dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves 

tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas zemes 

komisijai nav iesniegts reģistrētais zemes robežu plāns ar iesniegumu lēmuma pieņemšanai par 

zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemesgabala 

robežām, platību un samaksas apmēru. Piltenes pilsētas Zemes komisija par pilsētas zemes 

lietotājiem, kuri nav izpildījuši likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums“, 26.panta 1.daļas 2.punkta 

nosacījumus, vadoties no informācijas, kuru komisija saņēmusi no Valsts zemes dienesta, un 

pamatojoties uz likuma „Par zemes komisijām“ 2.
1
 panta 2.daļu, ir pieņēmusi atzinumus  par šo 

zemes lietotāju lietošanas tiesību izbeigšanu. 

2) Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās“ 3.panta 6.daļas nosacījumiem: zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, 
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uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo 

daļu. 

3) Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums“ 26.panta 2.daļā noteikts: persona, kurai zemes lietošanas 

tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību uz tās 

lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums, un 

dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, 

šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā 

kārtībā, taču tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. Zemes nomas līgumu slēdz uz 

laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas 

līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt zemes nomas līgumu. Nomas līgumi 

slēdzami saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu“ V.nodaļā paredzēto kārtību.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma“ 26.panta 1.daļas 

2.punktu, 2.daļu;  likuma „Par zemes komisijām“ 2.
1
 panta 2.daļu; likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās“ 3.panta 6.daļu; MK 

2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu“, 

V.nodaļu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu 11.11.2010. komitejas lēmumu, atklāti atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

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

E.Kuģeniece, 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 lietošanas tiesības  ar 22 personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām. 

 

29.§ 
PAR PERSONU ZEMES LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU UZ NEAPBŪVĒTIEM 

ZEMESGABALIEM PILTENES PILSĒTĀ, ZEMESGABALU PIEKRITĪBU VENTSPILS 

NOVADA PAŠVALDĪBAI 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.       

Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi Piltenes pilsētas pārvaldes atzinumus (32 gab.), kuros 

ieteikts izbeigt fizisku personu (32 personu) lietošanas tiesības uz šīm personām lietošanā 

piešķirtām neapbūvētām zemes vienībām Piltenē. Atzinumiem pievienoti dokumenti: Piltenes 

pilsētas pārvaldes Zemes komisijas 07.04.2010. lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu“ (protokols Nr.3) izraksti (32 gab.), Piltenes pilsētas domes Zemes komisijas 

lēmuma „Par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu“ izraksti (32 gab.), izkopējumi (32 gab.) 

no VZD kadastra (Piltenes pilsētas) kartes.  

Izskatot saņemtos atzinumus un pievienotos dokumentus, Ventspils novada domes 

konstatē sekojošo: 

1) saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums“, 26.panta 1.daļas 2.punkta nosacījumiem: dzīvojamās ēkas 

īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes 

lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2009.gada 31.augustam pilsētas zemes komisijai nav 
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iesniegts reģistrētais zemes robežu plāns ar iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes 

piešķiršanu īpašumā par samaksu vai iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemesgabala 

robežām, platību un samaksas apmēru. Piltenes pilsētas Zemes komisija par pilsētas zemes 

lietotājiem, kuri nav izpildījuši likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums“, 26.panta 1.daļas 2.punkta 

nosacījumus, vadoties no informācijas, kuru komisija saņēmusi no Valsts zemes dienesta, un 

pamatojoties uz likuma „Par zemes komisijām“ 2.
1
 panta 2.daļu, ir pieņēmusi atzinumus  par šo 

zemes lietotāju lietošanas tiesību izbeigšanu. 

2) Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās“ 3.panta 6.daļas nosacījumiem: zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz 

attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes 

lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu. 

3) No zemes lietotājiem, par kuriem Piltenes pilsētas Zemes komisija 07.04.2010. ir pieņēmusi 

atzinumus par lietošanas tiesību izbeigšanu, Ventspils novada pašvaldībā nav saņemti 

iesniegumi par šo zemes vienību turpmāku nomāšanu. Likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums“ 26.panta 2.daļā 

noteikts: persona, kurai zemes lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos 

gadījumos, iegūst zemes nomas tiesību uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību 

noslēdzams zemes nomas līgums, un dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram 

zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai. 

Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks 

nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt zemes 

nomas līgumu. Nomas līgumi slēdzami saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 

“Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu“ V.nodaļā paredzēto kārtību.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma“ 26.panta 1.daļas 

2.punktu, 2.daļu;  likuma „Par zemes komisijām“ 2.
1
 panta 2.daļu; likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās“ 3.panta 6.daļu; 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

11.11.2010. komitejas lēmumu, atklāti atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

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

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 lietošanas tiesības ar 32  personām. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām. 

 

30.§ 
PAR LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU IELU APGAISMOJUMA TĪKLU 

REKONSTRUKCIJAI ZŪRU CIEMĀ 

(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 27.10.2010. (reģ.Nr.2902) saņemts Vārves pagasta pārvaldes 

iesniegums, kurā norādīts, ka sakarā ar VAS „Latvenergo” rekonstrukcijas darbiem Vārves 

pagasta Zūru ciemā, tikuši demontēti elektrības stabi, kur tikušas piestiprinātas apgaismes 
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lampas Zūru ciema apgaismošanai. Ir noticis iepirkums „Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija 

Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”, kurā uzvarētājs SIA „Talsu spriegums”, 

piedāvā ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukciju 1.kārtu par Ls 23 401,87, 2.kārtu par Ls 

16537,23. Kopējās izmaksas ir Ls 39 939,10.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 17.11.2010. lēmumu, 

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

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

A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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. Atbalstīt projekta „Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, 

Ventspils novadā” realizāciju. 

 

2. Projektu realizēt divās kārtās, t.sk. 1.kārta- Ls 23402,00, 2.kārta Ls 16537,00. 

 

3. Projekta realizācijai iedalīt Ls 39939,00  no autoceļa fonda līdzekļiem. 

 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Vārves pagasta pārvaldei un Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

31.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS SIA „UGĀLES NAMI” IESNIEGUMU 

            (ziņo:A.Mucenieks, debatēs: G.Bože, A.Jaunsleinis, M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

A.Jaunsleinis norāda, ka minētajām izmaksām jābūt iekļautām pakalpojuma tarifā. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

       Ventspils novada pašvaldībā 28.10.2010. (reģ.Nr.4096) saņemts pašvaldības SIA „Ugāles 

nami” iesniegums, kurā norādīts, ka Ugāles pagastā esošajām notekūdeņu attīrīšanas sistēmām 

veikti rekonstrukcijas darbi. Tikusi sakārtota aberācijas sistēma diviem aktivācijas baseiniem, 

novērsta cirkulācijas dūņu ievadīšana otrajā aktivācijas baseinā. 

Lūdz rast iespēju finansēt Ugāles pagastā esošās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas darbības 

uzlabošanu, kuras apsaimniekošanu veic PSIA „Ugāles nami”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Finanšu komitejas 17.11.2010. lēmumu, 

kā arī likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 

balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Ansone, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 

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

ATTURAS – 2 balsis (V.Ameļins, G.Bože), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Piešķirt pašvaldības SIA „Ugāles nami”, reģ.nr.41203017566, Ugāles pagasta 

notekūdeņu attīrīšanas sistēmas aberācijas sistēmas rekonstrukcijai Ls 5000,00 no dabas 

resursu nodokļa iekasētajiem līdzekļiem. 

 

2. Uzdot novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību lēmuma 

1.punktā minēto summu pārskaitīt rekonstrukcijas darbu apmaksātājam pašvaldības SIA 

„Ugāles nami” saskaņā ar iesniegto rēķinu. 
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3. Uzdot Kancelejai (D.Bottere) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu pašvaldības SIA „Ugāles nami” un 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

32.§ 
           PAR ZIEMASSVĒTKU PACIŅU IEGĀDI 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā apstākli, ka novada pagastu/pilsētas bērniem Ziemassvētku pasākumu laikā ik gadu 

ir tikušas nodrošinātas ziemassvētku paciņas, un pilsētā/pagastos kopā pavisam ir 2137 bērni, kā 

arī pamatojoties uz novada domes Finanšu komitejas 2010.gada 17.novembra sēdes lēmumu un 

likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

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

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. Iedalīt līdzekļus no papildus budžeta ieņēmumiem Ziemassvētku paciņu iegādei novada 

pirmsskolu iestāžu bērniem, pamatskolu, vidusskolu un Stiklu speciālās 

internātpamatskolas bērniem, kā arī bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības 

iestādes. 

 

2. Noteikt, ka vienas paciņas izmaksas apmērs nav  lielāks par Ls 2,50. 

 

33.§ 
PAR SERVITŪTU LĪGUMA SLĒGŠANU  

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 09.11.2010. ir saņēmusi SIA ”Gilovigi”, reģistrācijas 

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

iesniegumu (reģistrēts ar Nr.4810), ar lūgumu noslēgt līgumus par servitūtu nodibināšanu un 

izlietošanas kārtību. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē , ka SIA ”Gilovigi” vēja 

ģeneratoru parka ”Kurzeme” projekta realizācijas ietvaros ir paredzēts veikt rekonstrukciju 

meža ceļam ar grants segumu, kas ir izvietots gar augstsprieguma līnijām EPL-Nr.260 un EPL-

Nr.269, Ventspils novada Popes pagasta teritorijā. Ceļa rekonstrukcijā paredzēts izveidot šā ceļa 

salīdzinoši platus krustojumus ar pagrieziena rādiusu 50 metri katrā pusē. Rekonstruējamā ceļa 

posms ir izvietots Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā ar 

nosaukumu ”Ceļš Nr.19 Mazbānītis-Buntiki-robeža”, kadastra Nr.9856 003 0350, un daļēji 

zemes vienībā ar kadastra Nr. 9856 003 0348. Projekta realizācijas ietvaros ir paredzēts izvietot 

elektroapgādes kabeļu līnijas ar nolūku savstarpēji savienot vēja ģeneratoru vienības Nr.13 un 

Nr.14, kā rezultātā elektrokabeļu apgādes līnijas šķērsos Ventspils novada pašvaldības 

valdījumā esošo nekustamo īpašumu ”Ceļš Nr.19 Mazbānītis-Buntiki-robeža”,kadastra Nr.9856 
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003 0350, un daļēji zemes vienību ar kadastra Nr.9856 003 0348. Līdz ar to  SIA ”Gilovigi” 

lūdz noslēgt servitūtu līgumus par daļas lietošanas tiesību braucamā ceļa izveidošanai, 

elektroapgādes kabeļu līniju ieguldīšanai un ekspluatācijai. 

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu; LR Civillikuma 1231.panta, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

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

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. Slēgt Līgumu par servitūta nodibināšanu un tā izlietošanas kārtību ar SIA „Gilovigi” saskaņā 

ar līguma projektu (pielikums Nr.1). 

 

2. Slēgt Līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu un tā izlietošanas kārtību ar SIA „Gilovigi” 

saskaņā ar līguma projektu (pielikums Nr.2). 

 

3. Uzdot Juridiskai nodaļai (G.Treigūtei) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

lēmuma pieņemšanas sagatavot šā lēmuma 1. un 2. Punktā minētos līgumus parakstīšanai.  

 

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. 

 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu SIA „Gilovigi”, Airu iela 77, Rīga, LV-1015. 

 

34.§ 
PAR PĀRJAUNOJUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU UN PAR PIEKRIŠANU ZEMESGABALA 

DAĻAS NODOŠANU APAKŠNOMĀ 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2000.gada 27.aprīlī Vārves pagasta padome noslēdza Zemes nomas līgumu ar Ventspils 

pilsētas domi (vēlāk saistības pārņēma PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”) un 

2009.gada 07.aprīļa Papildvienošanās pie 2000.gada 27.aprīlī Līguma par nekustāmā īpašuma 

nomu “Jaunpentuļi”, kas atrodas Vārves pagastā, Ventspils novadā (kadastra numurs 9884 011 

0044), ar platību 30 000 m². Zemesgabals ir ierakstīts Ventspils zemesgrāmatu nodaļā 

13.03.2003., nodalījuma Nr.416. Zemesgabals tika nodots Nomniekam Ventspils reģiona cieto 

sadzīves atkritumu poligona izmantošanai, savākto atkritumu šķirošanai, pārstrādei un 

noglabāšanai un apsaimniekošanai. 

2010.gada 22.novembrī PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” iesniedza Ventspils 

novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrācijas Nr.5268) ar lūgumu nodot apsaimniekošanā uz 20 

gadiem daļu zemes gabala „Jaunpentuļi”, aptuveni 20 000 (divdesmit tūkstoši) m² SIA 

„Vereco”, reģistrācijas Nr.41203038248, adrese: Medņu iela 13, Ventspils, izmantošanas mērķis 

– ar atkritumu apsaimniekošanu saistīta komercdarbība.  

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

13.punktu – ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada 
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teritorijā bijušo vietējo domju (padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā 

iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, līdz ar ko 

Ventspils novada pašvaldība ir Vārves pagasta padomes finanšu, mantas, tiesību un saistību 

pārņēmēja. 

Vadoties no augstāk minētā un to, ka mainījušies saistību dalībnieki, lietderīgi ir 

pārjaunot 2000.gada 27.aprīlī Zemes nomas līgumu par nekustāmā īpašuma nomu 

“Jaunpentuļi”, kas atrodas Vārves pagastā, Ventspils novadā (kadastra numurs 9884 011 0044), 

ar platību 30 000 m², nosakot nomas termiņu 12 gadi saskaņā ar likumu „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdības novēršanu” 6.¹pantu. 

Saskaņā ar Civillikuma vispārējiem nomas noteikumiem, kas ietverti 2115.pantā - 

paredz nomniekam tikai ar iznomātāja piekrišanu nomāto lietu nodot citai personai, 

Civillikuma 2116.pantu - nomnieks vai īrnieks, lietu nododot tālāk trešajai personai, nedrīkst 

rīkoties ar viltu un par ļaunu pirmajam iznomātājam vai izīrētājam, kā arī nedrīkst to nodot 

citādai lietošanai, nekā viņš pats to dabūjis, ne arī nodot uz ilgāku laiku, kā uz viņa paša nomas 

laiku.  

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

pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu , Civillikuma ceturtās 

daļas piekto apakšnodaļu – pārjaunojums, Civillikuma 2115. un 2116.pantu, likumu „Par valsts 

un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdības novēršanu” 6.¹pantu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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. Pārjaunot 2000.gada 27.aprīlī Zemes nomas līgumu par nekustāmā īpašuma nomu 

“Jaunpentuļi”, kas atrodas Vārves pagastā, Ventspils novadā (kadastra numurs 9884 011 

0044), ar platību 30 000 m² ar PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, nosakot nomas 

līguma termiņu līdz 2022.gada 1.decembrim. 

2. Piekrist, ka PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” nodod apakšnomas lietošanā daļu 

zemes gabala „Jaunpentuļi”, ar aptuvenu platību 20 000m² (zemes platība tiks precizēta pēc 

kadastrālās uzmērīšanas), SIA „Vereco”, reģistrācijas Nr.41203038248, adrese: Medņu iela 

13, Ventspils, ar izmantošanas mērķi – atkritumu apsaimniekošana, noslēdzot par to 

apakšnomas līgumu, saskaņojot ar Ventspils novada pašvaldību, un kuras darbības laiks 

nevar būt ilgāks par šī lēmuma 1.punktā minēto nomas līguma termiņu.  

3. Uzdot Juridiskai nodaļai (G.Treigūtei) sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto zemes nomas 

pārjaunojuma līgumu, līdz 2010.gada 1.decembrim. 

4. Noteikt, ka visus izdevumus, kas saistīti ar zemes nomas līguma un apakšnomas līguma 

reģistrēšanu Zemesgrāmatā, sedz PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”. 

5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots PSIA „Ventspils labiekārtošanas 

kombināts”, SIA „Vereco”, 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. 

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

nosūtīt šā lēmuma izrakstu PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, adrese: Pils iela 

12, Ventspils, LV-3601; SIA „Vereco”, adrese: Medņu iela 13, Ventspils, LV-3601 un 

Vārves pagasta pārvaldei. 
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35.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 17.DECEMBRA VENTSPILS NOVADA SOCIĀLĀ 

DIENESTA NOLIKUMĀ Nr.37 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumu, un Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 16.11.2010. sēdes lēmumu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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. Veikt grozījumus Ventspils novada Sociālā dienesta nolikuma 4.punktā:  

„Sociālā dienesta juridiskā adrese Skolas ielā 4, Ventspils LV-3601“. 

 

2. Veikt grozījumus Ventspils novada Sociālā dienesta nolikuma 44.punktā: 

„Sociālā dienesta vadītāja atvaļinājuma vai ilgstošas prombūtnes laikā aizvieto Sociālā 

dienesta vadītāja norīkota amatpersona“. 

 

36.§ 
PAR JURA KRILOVSKA ATBRĪVOŠANU NO BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA AMATA  

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projrktu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 22.11.2010. ir saņēmusi Jura Krilovska (personas kods 

***) iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Ventspils novada bāriņtiesas locekļa pienākumu 

pildīšanas Piltenes pilsētā un pagastā, Zlēku pagastā. 

Ventspils novada dome izskatot lietas materiālus, konstatē, ka Juris Krilovskis ievēlēts 

par Ventspils novada bāriņtiesas locekli Ventspils novada domes 2009.gada 29.oktobra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.10.,13.§). 

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

likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, 2006.gada 19.decembra MK noteikumu Nr.1037 

„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

A.Jaunsleinis, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Čaklis, E.Kuģeniece, G.Mačtams, I.Cērpa, 

G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis 

(R.Krūmiņš, V.Ameļins), Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atbrīvot Juri Krilovski (personas kods ***) no Ventspils novada Piltenes pilsētas un 

pagasta, Zlēku pagasta bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas Ventspils novadā ar 

2010.gada 1.decembri. 

2. Apstiprināt par Ventspils novada Piltenes pilsētas un pagasta bāriņtiesas locekli Kristīni 

Krilovsku (personas kods ***) no 2010.gada 1.decembra. 
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3. Noteikt Ventspils novada bāriņtiesas loceklei Kristīnei Krilovskai amatalgu LVL 400,00, 

par pilnu darba laiku. 

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

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

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstus Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldei, Zlēku 

pagasta pārvaldei, Ventspils novada Bāriņtiesai, lēmuma 1. un 2.punktā minētajām 

personām. 

37.§ 
PAR GROZĪJUMIEM UN PAPILDINĀJUMIEM NOVADA DOMES 30.09.2010. LĒMUMĀ 

Nr.26,24.§   

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 30.09.2010. pieņēma lēmumu Nr.26,24.§ „Par Ugāles pagasta 

sieviešu biedrības „Ugāles Ābeles” iesniegumu par atbalstu projektam” līdz ar ko nolemts 

atbalstīt projektu „Trenažieru zāles labiekārtošana Ugāles pagastā” un „Ugāles radošā centra 

Kolāža izveide”. Šā lēmuma konstatējošā daļā ir minēts par nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Ugāles vidusskolas telpas, kurās plānots realizēt augstākminētos projektus, bet lēmuma lemjošā 

daļā nav ietverts neviens punkts par tā nodošanu nomā, līdz ar ko ir veicami grozījumi un 

papildinājumi Ventspils novada domes 30.09.2010. lēmumā Nr.26,24.§ „Par Ugāles pagasta 

sieviešu biedrības „Ugāles Ābeles” iesniegumu par atbalstu projektam”. 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu“ 5.panta pirmo daļu – valsts un pašvaldības mantu 

aizliegts nodot citām personām bgezatlīdzības lietošanā, otro daļu – pašvaldības mantu var 

nodot bezatlīdzības lietrošanā valsts iestādei, citai pašvaldībai, sabiedriskā labuma 

organizācijai, līdz ar ko tiek konstatēts, ka  Ugāles pagasta sieviešu biedrības „Ugāles Ābeles” 

neatbilst nevienam no šiem kritērijiem. Kā arī saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu“ 6.¹panta trešo daļu – pašvaldības 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, nosacījumus 

noteic Ministru kabinets. 

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

pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu; likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu“ 5.panta pirmo daļu, otro daļu, 6.¹panta trešo daļu; 08.06.2010. 

MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 7.punktu, atklāti 

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

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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. Papildināt 30.09.2010. lēmuma Nr.26,24.§ „Par Ugāles pagasta sieviešu biedrības „Ugāles 

Ābeles” iesniegumu par atbalstu projektam” ar 1.1.punktu izsakot to šādā redakcijā:  

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

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

LV-3615, nedzīvojamas telpas ar kopējo platību 57 m² un (sporta- atpūtas kompleksa telpa) 
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un 98 m² (skolas palīgkorpusa 1.stāva telpa) , kas atrodas nekustamajā īpašumā “Ugāles 

vidusskola” (kadastra Nr.9870 012 0120), Ugāles pagastā, Ventspils novadā, līdz 2018.gada 

1.oktobrim.”. 

2. Papildināt 30.09.2010. lēmuma Nr.26,24.§ „Par Ugāles pagasta sieviešu biedrības „Ugāles 

Ābeles” iesniegumu par atbalstu projektam” ar 1.2.punktu izsakot to šādā redakcijā:  

„1.2. Noteikt, ka par telpu siltumapgādi, patērēto elektroenerģiju, ūdensapgādi, 

kanalizāciju, telekomunikāciju lietošanu, telpu apsardzi un atkritumu izvešanu Nomnieks 

maksā saskaņā pēc piestādītiem rēķiniem.”. 

3. Papildināt 30.09.2010. lēmuma Nr.26,24.§ „Par Ugāles pagasta sieviešu biedrības „Ugāles 

Ābeles” iesniegumu par atbalstu projektam” ar 1.3.punktu izsakot to šādā redakcijā:  

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

4. Papildināt 30.09.2010. lēmuma Nr.26,24.§ „Par Ugāles pagasta sieviešu biedrības „Ugāles 

Ābeles” iesniegumu par atbalstu projektam” ar 1.3.punktu izsakot to šādā redakcijā:  

„1.4. Noteikt, ka Nomniekam pienākums maksāt nomas maksu un par izmantotajiem 

komunālajiem pakalpojumiem sākas ar dienu, kad ir ieviesti ELFLA projekti „Trenažieru 

zāles labiekārtošana Ugāles pagastā” un „Ugāles radošā centra Kolāža izveide””. 

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

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

un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no 

tā spēkā stāšanas dienas. 

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

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

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

LV-3615 un Ugāles pagasta pārvaldei, Ugāles vidusskolai. 

 

38.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA 26.AUGUSTA LĒMUMĀ „PAR ĒKU 

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMU REALIZĒŠANU 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĒKĀS” (PROTOKOLS 

NR.23, 36.§)  

(ziņo:M.Dadzis) 

 

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

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ar 2010.gada 26.augusta Ventspils novada domes lēmumu „Par ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu realizēšanu Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” 

apstiprināti projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšana Ventspils 

novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās kopējās izmaksas 634 941,89 LVL apmērā, tai 

skaitā pašvaldības līdzfinansējums 127 623,32 LVL apmērā. 

Vides ministrija ir uzsākusi pašvaldības iesniegtā projekta vērtēšanu. 2010.gada 15.novembrī 

saņemta 11.11.2010. Vides ministrijas vēstule Nr. 4.1-08.03/4301-3 „Par projekta iesnieguma 

administratīvās atbilstības vērtēšanas rezultātiem”, kurā norādītas konstatētās kritēriju 

nepilnības un veicamie precizējumi:  

1. Kritērijā „Projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām izmaksām 

saskaņā ar noteikumu 16.,17.un 18.punktu” konstatēts, ka nepieciešams precizēt 
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projekta iesniegumu, ņemot vērā, ka divslīpju jumta izbūve vai tā seguma nomaiņa nav 

attiecināmās izmaksas, jo neatbilst projektu konkursa vadlīnijām. Projekta iesniegumā 

paredzēti ieguldījumi divslīpju jumta izbūves un tā seguma nomaiņai, kā arī 

siltināšanai Užavas pagasta pamatskolas, Tārgales pagasta  pamatskolas un Ances  

pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” ēkām par kopējo summu 151 320 

LVL.  

2. Kritērijā „Projekta iesniedzēja apliecinājums par nepieciešamā līdzfinansējuma 

nodrošināšanu atbilstoši noteikumu 25.6.1.apakšpunktam” konstatēts, ka Ventspils 

novada domes sēdes protokolā minēts atšķirīgs projekta nosaukums, līdz ar to 

nepieciešams saskaņot projekta nosaukumu novada domes lēmumā un projekta 

iesniegumā, tādejādi novēršot ieviesušos kļūdu. 

Ņemot vērā augstākminētos apstākļus, lai varētu nodrošināt iesniegtā projekta atbilstību 

projektu konkursa vadlīnijām un līdz ar to projekta iesniegums tiktu turpināts vērtēt Vides 

ministrijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

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

G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 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. Veikt grozījumus 2010.gada 26.augusta Ventspils novada domes lēmuma „Par ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanu Ventspils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” (prot.Nr.23. 36.§) 1.punktā, izsakot to sekojošā 

redakcijā: 

„Uzsākt projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” 

ieviešanu, projektā ietverot Ances pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte”, 

Popes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte”, Užavas pagasta pamatskolas 

un internāta, Puzes pagasta pamatskolas un Tārgales pagasta pamatskolas ēkas, 

projekta iesniegumu iesniedzot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā 

projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai pašvaldību ēkās””. 

2. Veikt grozījumus 2010.gada 26.augusta Ventspils novada domes lēmuma „Par ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizēšanu Ventspils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” (prot.Nr.23. 36.§)  2.punktā, izsakot to sekojošā 

redakcijā:   

„Apstiprināt projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes 

uzlabošana” kopējās izmaksas 634 941.89 LVL (seši simti trīsdesmit četri  tūkstoši 

deviņi simti četrdesmit viens lats 89 santīmi) apmērā, tai skaitā nodrošinot pašvaldības 

līdzfinansējumu 108 481,31 LVL (viens simts astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit 

viens lats 31 santīms) apmērā”. 
 

39.§ 
PAR DARBA SAMAKSAS IZMAKSAS KĀRTĪBU  

(ziņo:I.Komisare) 

 

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

I.Komisare  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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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 – 14 balsis 

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

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

ATTURAS – 1 balss (G.Roderte), Ventspils novada dome  n o l e m j: 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 28.10.2010. lēmumu (protokols Nr.28, 

4.§) „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 20. un 

21.datumā. 

2.2. Darba algas izmaksu darbiniekiem par iepriekšējo mēnesi veikt katra mēneša 6. un 

7.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. 

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.decembri. 

 

40.§ 
PAR GROZĪJUMIEM  VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU UN AMATALGU 

SARAKSTĀ 

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

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu un dod vārdu finanšu konsultantei I.Komisarei. 

I.Komisare norāda, ka katrā pagastā ir savādāka komunālo maksājumu uzskaite, kā arī īres 

maksas katrā pagastā ir noteiktas atšķirīgas. Tādējādi ir papildus štata vienības, lai varētu 

nodrošināt komunālo maksājumu iekasēšanu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.       

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

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

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

saskaņā ar Ventspils novada domes 30.07.2009. Saistošo noteikumu Nr.1 “Ventspils novada 

pašvaldības nolikums” 9.10.punktu, atklāti atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

A.Jaunsleinis,  G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Čaklis, E.Kuģeniece, G.Mačtams, I.Cērpa, 

G.Roderte, M.Libkovskis, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 2 balsis 

(V.Ameļins, R.Krūmiņš), Ventspils novada dome n o l e m j: 
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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. 

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

Sēdi slēdz plkst. 12.45 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


