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A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem.  

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā.  

2. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā iesniegšanu tiesā. 

3. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada pirmsskolas 

izglītības un vispārējās izglītības iestādēs”. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 14.marta lēmumā „Par Ventspils novada 

pašvaldības finansējumu komplekso pusdienu apmaksai vispārizglītojošo skolu izglītojamiem”. 

5. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par dienas naudas 

noteikšanu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem”. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumā „Par mācību maksas 

noteikšanu Ugāles Mūzikas un mākslas skolā un Piltenes mūzikas skolā”. 

7. Par automašīnas „Chevrolet Tacuma” nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības SIA 

„Ugāles nami”. 

8. Par aizņēmuma no Valsts kases projekta „Ventavas ciema ceļu rekonstrukcija, elektriskā 

apgaismojuma jaunbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā” (12-08-ZL01-Z401101-000003) 

realizēšanai. 

9. Par aizņēmuma no Valsts kases ūdenssaimniecības projekta realizēšanai. 

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra nolikumā Nr.37 „Ventspils 

novada Sociālā dienesta nolikums”. 

11. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā „***”, Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā. 

12. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā „***”, Usmas pagastā, 

Ventspils novadā. 

13. Par detālplānojumiem nekustamos īpašumos „Liedagi” un „Ceriņi”, Usmas pagastā, 

apstiprināšanu. 

14. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 27.augusta nolikumā Nr.4 „Ugāles 

Mūzikas un mākslas skolas nolikums”. 

15. Par siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu. 

16. Par domes priekšsēdētāja komandējumu. 

17. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta  lēmumā „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada pirmsskolas 

izglītības un vispārējās izglītības iestādēs”. 

18. Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajam īpašumam „***”, Ziru pagastā. 

19. Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajam īpašumam „***”, Vārves pagastā. 

20. Par zemes vienības izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Par V.V. zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes 

vienību „Kļavas”, Ziru pagastā. 

2. Par zemes nomas līguma grozīšanu ar z.s „Viesturi”, Ances pagastā. 

3. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 1-4 

gadīgajiem izglītojamiem. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā „Par ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 5-6 gadīgajiem izglītojamiem”. 

5. Par nomas līguma pārjaunošanu ar SIA „Danar” par interneta apraides iekārtu izvietošanu Piltenes 

ūdenstornī. 

 

Sēdes vadītājs ierosina grozīt izskatāmo jautājumu kārtību. Jautājumu „Par detālplānojumiem 

nekustamos īpašumos „Liedagi” un „Ceriņi”, Usmas pagastā, apstiprināšanu” skatīt kā pirmo, jo ir 

ieradies Usmas pagasta pārvaldes vadītājs. 
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, G.Bože), PRET – nav, 

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

Apstiprināt šādu 2014.gada 30.janvāra  domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par detālplānojumiem nekustamos īpašumos „Liedagi” un „Ceriņi”, Usmas pagastā, 

apstiprināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā.  

3. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā iesniegšanu tiesā. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada pirmsskolas izglītības 

un vispārējās izglītības iestādēs”. 

5. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 14.marta lēmumā „Par Ventspils novada 

pašvaldības finansējumu komplekso pusdienu apmaksai vispārizglītojošo skolu izglītojamiem”. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā „Par dienas naudas 

noteikšanu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem”. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumā „Par mācību maksas 

noteikšanu Ugāles Mūzikas un mākslas skolā un Piltenes mūzikas skolā”. 

8. Par automašīnas „Chevrolet Tacuma” nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības SIA „Ugāles 

nami”. 

9. Par aizņēmuma no Valsts kases projekta „Ventavas ciema ceļu rekonstrukcija, elektriskā 

apgaismojuma jaunbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā” (12-08-ZL01-Z401101-000003) 

realizēšanai. 

10. Par aizņēmuma no Valsts kases ūdenssaimniecības projekta realizēšanai. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra nolikumā Nr.37 „Ventspils 

novada Sociālā dienesta nolikums”. 

12. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā „***”, Tārgales pagastā, Ventspils 

novadā. 

13. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā „***”, Usmas pagastā, Ventspils 

novadā. 

14. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 27.augusta nolikumā Nr.4 „Ugāles Mūzikas 

un mākslas skolas nolikums”. 

15. Par siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu. 

16. Par domes priekšsēdētāja komandējumu. 

17. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta  lēmumā „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada pirmsskolas izglītības 

un vispārējās izglītības iestādēs”. 

18. Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajam īpašumam „***”, Ziru pagastā. 

19. Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajam īpašumam „***”, Vārves pagastā. 

20. Par zemes vienības izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

21. Par V.V. zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu par 

zemes vienību „Kļavas”, Ziru pagastā. 

22. Par zemes nomas līguma grozīšanu ar z.s „Viesturi”, Ances pagastā. 

23. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 1-4 

gadīgajiem izglītojamiem. 

24. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā „Par ēdināšanas 

maksas atvieglojumiem Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 5-6 gadīgajiem 

izglītojamiem”. 

25. Par nomas līguma pārjaunošanu ar SIA „Danar” par interneta apraides iekārtu izvietošanu Piltenes 

ūdenstornī. 
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1.§ 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMOS  ĪPAŠUMOS „LIEDAGI“ UN „CERIŅI“, USMAS 

PAGASTĀ, APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: I.Straume, debatēs: G.Šķesters, M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu attīstības plānošanas speciālistei Ivetai Straumei. 

I.Straume  informē par lēmuma projektu. 

A.Mucenieks dod vārdu Usmas pagasta pārvaldes vadītājam G.Šķesteram. 

G.Šķesters informē, ka divi zemes gabali ir sadalīti četros. Ir atdalīta ceļa josla. Izdalīta kā līniju 

teritorija. Ceļa īpašnieks izsaka gatavību nodot pašvaldībai šo ceļu. Kopējais personu skaits, kuri ceļu 

lieto ir septiņi. Ceļa īpašnieks par simbolisku samaksu, 2 euro, ir izteicis gatavību to nodot 

pašvaldībai. Ceļa aptuvenais garums 200 metri.  Jauna ceļa izbūvei nepieciešams ietekme uz vidi 

novērtējums. Šis šobrīd jau ir esošs ceļš. Detālplānojums šobrīd ir apstiprināms. 

M.Dadzis norāda, ka jautājums par ceļa iegādi nevar tikt iekļauts šajā lēmumā, jo ceļam jābūt 

reģistrētam kā atsevišķam zemes gabalam, ar kadastra numuru. Pēc tam var tikt pieņemts atsevišķs 

lēmums par ceļa iegādi. Ierosina apstiprināt detālplānojumu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Ventspils novada pašvaldībā, 2014.gada 10.janvārī, saņemta (reģistrācijas Nr.IN684) SIA 

„WESTHAUS“, reģistrācijas Nr.41203027282, Pulkveža iela 30, Ventspils, LV-3601, vēstule 

Nr.1.2/003 „Par nekustamo īpašumu „Liedagi“ un „Ceriņi“, Usmas pagastā, detālplānojuma 

1.redakcijas apstiprināšanu“ ar lūgumu izskatīt un virzīt apstiprināšanai detālplānojuma redakciju un 

Usmas pagasta pārvaldes vēstule Nr.22.1-3./24 „Par detālplānojumu“, kurā detālplānojuma izstrādes 

vadītājs G.Šķesters ierosina pieņemt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu ar vispārīgā 

administratīvā akta izdošanu, jo detālplānojums izstrādāts atbilstoši Ventspils novada pašvaldības 

2013.gada 31.oktobra lēmumam un darba uzdevumam. 

     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 47.panta pirmo un otro 

daļu; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 79.pantu, Administratīvā procesa likuma 65.-67.pantu, 

68.panta pirmo daļu, 70.pantu, 71.panta pirmo daļu, 76., 79.pantu, Paziņošanas likuma 8.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums“ 29.pantu, 

30.panta pirmo daļu, 31.panta pirmo un otro daļu, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 116.punkta 

116.1.apakšpunktu, 120. un 121.punktu, Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas 2014.gada 23.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.; 1.§), atklāti balsojot: PAR – 12 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamos īpašumos „Liedagi“, kadastra numurs 9874 006 0127 

un „Ceriņi“, kadastra numurs 9874 006 0086, Usmas pagastā, Ventspils novadā. 

 

2. Ventspils novada domes priekšsēdētājam noslēgt līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar 

detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem – L.E.V., personas kods ***, „*** un A.V., personas 

kods *** (pielikums Nr.1). 

 

3. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 2.punkts. 

 

4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem L.E.V., personas kods *** un A.V., personas kods 

***, atbilstoši 2012.gada 10.jūlija līgumam par detālplānojuma izstrādi, publicēt lēmumu par 
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detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis“, Ventspils novada informatīvajā 

izdevumā „Ventspils novadnieks“ un pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

 

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

dienā pēc tā nodošanas pastā nosūtīšanai adresātam vienkāršā pasta sūtījumā. Lēmumu 

adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, 

Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no spēkā stāšanās dienas.  

 

6. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis“. 

 

7. Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt 

administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu 

publicēšanas. 

 

8. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Usmas pagasta pārvaldei, detālplānojuma 

ierosinātāja pilnvarotai personai D.P., ***; A.V., „***; detālplānojuma izstrādātājam SIA 

„WESTHAUS”, Pulkveža iela 30, Ventspils, LV-3601. 

 

 

Plkst. 10.10. ierodas deputāte Ilva Cērpa. 

 

 

2.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(Ziņo: L.Rollande) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nodokļu nodaļas vadītājai Litai Rollandei. 

L.Rollande  informē par 21 lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par 21 lēmuma projektu. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 21 lēmuma projektu, deputāti, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt iesniegtos 21 lēmuma projektus. 

2. Lēmumi sēdes protokola pielikumā uz – 29 (divdesmit deviņām) lapām. 

 
 

Plkst. 10.15. ierodas deputāts Andis Zariņš. 

 

3.§ 
PAR PIETEIKUMA PAR  SAISTĪBAS PIESPIEDU IZPILDĪŠANU BRĪDINĀJUMA KĀRTĪBĀ 

IESNIEGŠANU TIESĀ 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

*** 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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4.§ 
PAR  GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 30.08. 2012.GADA LĒMUMĀ  “PAR 

PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS MAKSU 

VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam. 

G.Mačtams informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai veicinātu iespēju lielākam izglītojamo skaitam izmantot izglītības iestādē piedāvāto komplekso 

pusdienu ēdināšanas pakalpojumus, kā arī attīstītu pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas 

paradumus, kas mazinātu riskus bērnu veselībai, nepieciešams nodrošināt bezmaksas pusdienas 5-6 

gadīgajiem obligātās izglītības izglītojamiem, kuri mācās Ventspils novada pašvaldības 

vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “15. panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6. un 21.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Grozīt Ventspils novada domes 30.08.2012. gada lēmumu (protokols Nr. 64, 6.§) “Par 

pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada 

pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs” un papildināt lēmumu ar 1.¹ punktu, 

izsakot šādā redakcijā: 

“1.¹ Ar 2014. gada 3. februāri (uz mācību gadu) nodrošināt brīvpusdienu apmaksu 5-6 

gadīgajiem obligātās izglītības izglītojamiem, kuri mācās Ventspils novada pašvaldības skolās 

un pirmsskolas izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.”. 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I. Garoza) 

paredzēt finansējumu brīvpusdienu izmaksu segšanai šā lēmuma 1.¹ punktā minētajiem 

izglītojamiem novada pirmsskolu iestāžu/grupu budžetos (vienam izglītojamam 0,78 euro 

dienā). 

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (G.Treigūte) noslēgt papildus 

Vienošanos, par 5-6 gadīgo obligātās izglītības izglītojamo pusdienu samaksu Piltenes 

pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”, ar SIA “Osko“ (līguma Nr.495/2012 no 

01.09.2012.) 

 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča). 

 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) 

nodrošināt šā lēmuma publicēšanu Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā 

“Ventspils Novadnieks” un mājas lapā līdz 2014.gada 20. februārim. 

 

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu visām Ventspils novada izglītības 

iestādēm, Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils novada 

pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Ventspils novada 

pašvaldības Juridiskajai nodaļai (G.Treigūte), Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciālistam (D.Veidemanis). 
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5.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 14.03. 2013. GADA LĒMUMĀ “PAR 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU KOMPLEKSO PUSDIENU APMAKSAI 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTOJAMIEM  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai veicinātu iespēju lielākam izglītojamo skaitam izmantot izglītības iestādē piedāvāto komplekso 

pusdienu ēdināšanas pakalpojumus, kā arī attīstītu pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas 

paradumus, kas mazinātu riskus bērnu veselībai, nepieciešams nodrošināt bezmaksas pusdienas 

sākumskolas (5.-6. klase) skolēniem, kuri mācās Ventspils novada pašvaldības vispārizglītojošās 

skolās, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “15. panta 

pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6. 

un 21.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Grozīt Ventspils novada domes 14.03.2013.gada lēmumu (protokols Nr. 77,6.§) “Par 

Ventspils novada pašvaldības finansējumu komplekso pusdienu apmaksai vispārizglītojošo 

skolu izglītojamiem” un papildināt lēmumu ar 1.¹ punktu, izsakot šādā redakcijā: 

“1.¹ Ar 2014. gada 3.februāri nodrošināt brīvpusdienu apmaksu 5.-6.klašu izglītojamiem, kuri 

apmeklē Ventspils novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas, neatkarīgi no deklarētās 

dzīvesvietas.”. 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) 

paredzēt finansējumu brīvpusdienu izmaksu segšanai šā lēmuma 1`punktā minētajiem 

izglītojamiem novada skolu budžetos (vienam izglītojamam  0,85 euro dienā). 

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (G.Treigute) noslēgt papildus 

Vienošanos, par 5.-6. klašu skolēnu pusdienu samaksu Ugāles vidusskolai, ar SIA “Audora 

“(līguma Nr.513/2013 no 29.08.2013.) un Piltenes vidusskolai ar SIA “Osko” (līguma 

Nr.495/2012 no 01.09.2012.). 

 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča). 

 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) 

nodrošināt šā lēmuma publicēšanu Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā 

“Ventspils Novadnieks” un mājas lapā līdz 2014.gada 20.februārim. 

 

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nosūtīt šā lēmuma izrakstu visām novada pašvaldības 

vispārizglītojošām iestādēm, Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza ), Ventspils novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (G.Treigūte), Ventspils novada 

pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis). 
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6.§ 

PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 27.JANVĀRA LĒMUMĀ „ PAR  

DIENAS NAUDAS NOTEIKŠANU  BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLAS AUDZĒKŅIEM” 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam. 

G.Mačtams 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, 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par 

dienas naudas noteikšanu bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem” (protokols Nr.33, 9.§) 

1.punktā un aizstāt skaitli un apzīmējumu „4.27 euro” ar skaitli un vārdu „5.00 euro”. 

2. Grozījumi stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Bērnu un jaunatnes sporta skolai (J.Ziemele). 

 

7.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 27.AUGUSTA LĒMUMĀ „PAR 

MĀCĪBU MAKSAS NOTEIKŠANU UGĀLES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ UN PILTENES 

MŪZIKAS SKOLĀ” 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam. 

G.Mačtams 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 ,41.panta pirmās daļas 

4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumā „Par mācību maksas noteikšanu 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolā un Piltenes Mūzikas skolā” (protokols Nr.6, 3.§) 1.punktā 

sekojošus grozījumus: 

1.1. Izteikt 1.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā:  

„1.3. Ja Piltenes Mūzikas skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes, tad maksa par katru 

nākamo bērnu ir 4.27 euro mēnesī.;”; 

1.2. Papildināt lēmuma 1.punktu ar 1.4.apakšpunktu un izteikt to sekojošā redakcijā: 
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 „1.4. Ja Ugāles Mūzikas un mākslas skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes, tad maksa 

par katru nākamo bērnu ir 5.69 euro mēnesī.„. 

2. Grozījumi stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

parakstīšanas, nodot lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), 

Ugāles mūzikas un mākslas skolai (R.Petmane), Piltenes mūzikas skolai (A.Šķēle), Kultūras 

nodaļai (Z.Pamše). 

 

8.§ 
PAR AUTOMAŠĪNAS „CHEVROLET TACUMA” NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ 

PAŠVALDĪBAS SIA „UGĀLES NAMI” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

       08.01.2014. Ventspils novada pašvaldībā saņemts PSIA „Ugāles nami”, reģ.Nr. 41203017566, 

iesniegums (reģ.Nr.IN415) par atsavināmās Ventspils novada pašvaldības automašīnas „Chevrolet 

Tacuma”, reģ.Nr.FL6215, nodošanu sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. 

       Ventspils novada pašvaldības vieglā pasažieru automašīna „Chevrolet Tacuma”, reģ.Nr.FL6215, 

(2005.g. izlaiduma), ir tikusi nodota lietošanā Puzes pagasta pārvaldei. No Finanšu nodaļas ar 

centralizēto grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites sarakstā reģistrētajiem datiem redzams, ka 

transportlīdzekļa (odometra rādījums - 230 000 km) atlikusī vērtība 01.01.2014. – 765,12 EUR.  

       Ventspils novada dome 25.07.2013. pieņēma lēmumu „Par pamatlīdzekļu atsavināšanu un 

„Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas – traktora „JUMZ-6KL” un automašīnu - „Lada 

4x4”, „Mazda Premacy”, „Chevrolet Tacuma”, „Suzuki Grand Vitara”, izsoles noteikumi” un 

„Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas „Renault Megane” atsavināšanas, 

pārdodot par brīvu cenu, noteikumi” apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.4., 24.§) par funkciju 

izpildei vairs nevajadzīgu Ventspils novada pašvaldības transporta līdzekļu, tai skaitā automašīnas 

„Chevrolet Tacuma”, reģ.Nr.FL6215, atsavināšanu pārdodot atklātā izsolē, un šī transportlīdzekļa 

sākumcenas noteikšanu atbilstoši SIA „Alke” sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Alda 

Zvirgzdiņa tehniskā stāvokļa novērtējumā Nr.13/05-07 norādītajai ātrās realizācijas vērtībai. Tā 

izpildes ietvaros minētais transportlīdzeklis tika noņemts no reģistra uzskaites Ceļu satiksmes 

drošības direkcijā.  

       Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas 

komisija 27.08.2013. sēdē nolēma atzīt vieglās pasažieru automašīnas „Chevrolet Tacuma”, 

reģ.Nr.FL6215, izsoli par nenotikušu un ierosināt cita šīs Ventspils novada pašvaldības kustamās 

mantas atsavināšanas veida noteikšanu (protokols Nr.2, 1.§, 3.p., 4.p.). Tā kā automašīnas „Chevrolet 

Tacuma”, reģ.Nr.FL6215, pārdošana par brīvu cenu, kas rīkota pamatojoties uz Ventspils novada 

domes 26.09.2013. lēmumu „Par „Ventspils novada pašvaldības transporta līdzekļu – automašīnu 

„Lada 4x4”, „Chevrolet Tacuma”, „Suzuki Grand Vitara” pārdošana par brīvu cenu, noteikumi” 

apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.9, 1.§), Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijas 01.11.2013. sēdē atzīta par nenotikušu un nolemts veikt atkārtotu 

transportlīdzekļa novērtēšanu (protokols Nr.6, 1.§, 3.p., 4.p.), konstatējams, ka šī transportlīdzekļa 

atsavināšana nav bijusi sekmīga. 

       Ventspils novada domes Finanšu komiteja, 16.01.2014. sēdē izskatījusi iepriekš norādīto PSIA 

„Ugāles nami” iesniegumu, atzina, ka, vadoties no lietderības apsvērumu viedokļa, ir atbalstāms 

priekšlikums neturpināt pašvaldībai piederošās automašīnas „Chevrolet Tacuma”, reģ.Nr.FL6215, 

atsavināšanas procesu, jo transporta līdzeklis nepieciešams šīs sabiedrības darbībai un nododams tai 

bezatlīdzības lietošanā.  
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       No Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās 

daļas 5.punkta noteikumiem izriet, ka atvasināta publiska persona ir tiesīga savu mantu nodot 

kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai un publiskas personas 

pakalpojumu sniegšanai. Savukārt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, 

ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst komunālo pakalpojumu iedzīvotājiem organizēšana, pie 

kādiem pieskaitāma ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, 

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 

fonds. Saskaņā ar Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ugāles nami”, Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 09.11.2004. reģistrēta ar vienoto reģ.Nr.41203017566, juridiskā 

adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, Statūtiem 

(apstiprināti ar Ventspils novada domes 11.10.2012. lēmumu protokols Nr.67, 12.§), tā ir pašvaldības 

izveidota kapitālsabiedrība, kura veic ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu par atlīdzību vai uz līguma 

pamata, elektroenerģijas, gāzes un siltumapgādi, ūdens ieguvi, attīrīšanu un apgādi, notekūdeņu 

savākšanu un attīrīšanu saistītu komercdarbību. 

       Pie iepriekš izklāstītajiem tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, kā arī izvērtējot attiecīgās 

pašvaldības kustamās mantas izmantošanas iespējamo ekonomisko izdevīgumu, atzīstams, ka, 

ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta 1.punktā 

ietverto lietderīgas rīcības ar mantu principu, pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma samazināšanai 

un PSIA „Ugāles nami” nodrošināšanai ar transportlīdzekli, kas nepieciešams tai uzdoto pašvaldības 

funkciju izpildei, vieglo pasažieru automašīnu „Chevrolet Tacuma”, reģ.Nr.FL6215, ir mērķtiecīgi 

nodot bezatlīdzības lietošanā šai kapitālsabiedrībai. 

 Ņemot vērā minēto, kā arī Ventspils novada domes Finanšu komitejas atzinumu (16.01.2014. sēdes 

protokols Nr.2, 20.§), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 2.panta pirmo daļu, 5.panta otrās 

daļas 5.punktu, trešo daļu, trešo ar zīmi „viens” daļu, ceturto un sesto daļu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, Ventspils novada domes 12.09.2013. saistošo 

noteikumu Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” (sēdes protokols Nr.8, 3.§) 19., 110. un 

112.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 25.07.2013. lēmumu „Par pamatlīdzekļu 

atsavināšanu un „Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas – traktora „JUMZ-6KL” un 

automašīnu - „Lada 4x4”, „Mazda Premacy”, „Chevrolet Tacuma”, „Suzuki Grand Vitara”, 

izsoles noteikumi” un „Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas „Renault 

Megane” atsavināšanas, pārdodot par brīvu cenu, noteikumi” apstiprināšanu” (sēdes protokols 

Nr.4., 24.§, 1.punkta 1.4.apakšpunkts) un 26.09.2013. lēmumu „Par „Ventspils novada 

pašvaldības transporta līdzekļu – automašīnu „Lada 4x4”, „Chevrolet Tacuma”, „Suzuki Grand 

Vitara” pārdošana par brīvu cenu, noteikumi” apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.9, 1.§, 

1.punkta 1.2.apakšpunkts) daļā par atļauju atsavināt vieglo pasažieru automašīnu „Chevrolet 

Tacuma”, reģ.Nr.FL6215.  

2. Nodot Pašvaldības SIA „Ugāles nami”, reģ.Nr.41203017566, bezatlīdzības lietošanā uz 

nenoteiktu laiku Ventspils novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – vieglo pasažieru 

automašīnu „Chevrolet Tacuma”, reģ.Nr.FL6215, saimnieciskās darbības nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas, ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, 

komunālo pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem jomā organizēšanai. 

3. Noteikt, ka visus ar šā lēmuma 2.punktā minētā transportlīdzekļa reģistrēšanu CSDD un 

uzturēšanu saistītos izdevumus sedz bezatlīdzības lietošanā nodotās kustamās mantas lietotājs – 

PSIA „Ugāles nami”. 

4. Uzdot Juridiskajai nodaļai (G.Treigūte) vienas nedēļas laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā 

sagatavot parakstīšanai līgumu par automašīnas „Chevrolet Tacuma”, reģ.Nr.FL6215, nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā PSIA „Ugāles nami”. 
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5. Pēc lēmuma 4.punktā norādītā līguma parakstīšanas automašīnas „Chevrolet Tacuma”, 

reģ.Nr.FL6215, nodošanu PSIA „Ugāles nami” uzdot veikt Ventspils novada Puzes pagasta 

pārvaldes vadītājam V.Pudulim-Indānam, sastādot nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6. Noteikt, ka bezatlīdzības lietošanā PSIA „Ugāles nami” nodotā automašīna „Chevrolet Tacuma”, 

reģ.Nr.FL6215, nekavējoties atdodama atpakaļ tās īpašniekam – Ventspils novada pašvaldībai, 

pēc Ventspils novada domes priekšsēdētāja vai novada pašvaldības izpilddirektora rakstiska 

pieprasījuma gadījumos, ja konstatēts: 

6.1. transportlīdzeklis netiek izmantots tam noteiktajam bezatlīdzības lietošanas mērķim; 

6.2. nav nodrošināta transportlīdzekļa kārtējās tehniskās apskates veikšana, un tas nav 

apdrošināts OCTA; 

6.3. transportlīdzeklis netiek atbilstoši ekspluatēts, uzturēts un glabāts; 

6.4. transportlīdzeklis nepieciešams Ventspils novada pašvaldībai. 

7. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, nodot ša lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), 

Juridiskajai nodaļai (A.Stepanovičs), Puzes pagasta pārvaldei (V.Pudulis-Indāns) un PSIA 

„Ugāles nami” (V.Krauze). 
 

9.§ 
PAR  AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES PROJEKTA  „VENTAVAS CIEMA CEĻU 

REKONSTRUKCIJA, ELEKTRISKĀ APGAISMOJUMA JAUNBŪVE VĀRVES PAGASTĀ, 

VENTSPILS NOVADĀ“ (12-08-ZL01-Z401101-000003)REALIZĒŠANAI  

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu koordinatorei Evitai Roģei. 

E.Roģe  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2013.gada 8.februārī Talsos Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu 

par projekta „Ventavas ciema ceļu rekonstrukcija, elektriskā apgaismojuma jaunbūve Vārves 

pagastā, Ventspils novadā” (12-08-ZL01-Z401101-000003) apstiprināšanu, ko īstenos Ventspils 

novada pašvaldība.  

Projekta mērķis ir attīstīt Vārves pagasta infrastruktūru, radīt  labiekārtotu vidi  ar asfaltētām 

un apgaismotām ielām Ventavas ciema centrā, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību. 

Vārves pagasta Ventavas ciemā atrodas pagasta pārvalde, Zūru pamatskola, pirmsskolas 

izglītības iestāde, divi veikali, frizētava, kā arī daudzdzīvokļu mājas un vienģimeņu mājas. Vārves 

pagasta Ventavas ciema centra ielu segums ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ielu apgaismojuma lampas ir 

nolietojušās un daļa no tām ir piestiprinātas pie veciem elektrības stabiem vai māju sienām. Ceļu 

posmos uz skolu un pirmsskolas izglītības iestādi apgaismojuma nav vispār. 2011.gadā tika realizēts 

ūdenssaimniecības attīstības projekts, kā rezultātā zem ceļu segumiem tika izbūvēt jauni ūdensvada 

un kanalizācijas tīkli.  

Projekta ietvaros tiks veikta ielas seguma rekonstrukcija, kā arī ielas apgaismojuma izbūve 

sekojošos posmos: Ventas iela – no Valsts autoceļa Ventspils – Kuldīga līdz krustojumam ar Ozolu 

ielu, Skolas iela – no Ventas ielas līdz grants seguma posmam ielas galā, Liepu iela – ceļa seguma 

rekonstrukcija un apgaismojuma izbūve posmā no Skolas ielas līdz piketam 2+80, plānota arī 

virszemes ūdeņu novadgrāvja rakšana un caurteku izbūve līdz piketam 4+40. Ceļu rekonstrukciju 

plānots veikt 1558 m garam posmam un ielu apgaismojuma izbūvi - 2231 m garam posmam.  

2013.gadā ir izstrādāts tehniskais projekts, ko veica SIA „Westhaus” (līgums Nr. 

542/2012/IE; 29.10.2012). Samaksa par tehniskā projekta izstrādi veikta no Ventspils novada 

pašvaldības budžeta 2013.gadā par kopējo summu 9641.38 EUR (6776.00 LVL).  

Saskaņā ar veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem tiek plānotas sekojošas 

izmaksas: 
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Izmaksu pozīcija Darbu veicējs Izmaksu apmērs, EUR,  

ar PVN 

Būvdarbi SIA „TALCE” (līguma nr. 

IE/2014/1-2013/37 no 

07.01.2014) 

711 167.76 

Būvuzraudzība SIA „BALTLINE GLOBE”  6 025.86 

Autoruzraudzība SIA „WESTHAUS” 

(līguma Nr. 542/2012/IE no 

29.10.2012) 

912.49 

 Kopā: 718 106.11 

 

2013.gadā ir saņemts EZF līdzekļu avanss 21 719,38 EUR (15 264,47 LVL) apmērā. 

Lai varētu nodrošināt projekta realizāciju plānotajā apjomā un termiņā, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – 

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

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases  ar Valsts kases noteikto procenta likmi, projekta „Ventavas 

ciema ceļu rekonstrukcija, elektriskā apgaismojuma jaunbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā” 

(12-08-ZL01-Z401101-000003) finansējuma nodrošināšanai līdz 696 387 euro (seši simti 

deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro 00 centi) apmērā.  

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 1.janvāri no novada domes 

pamatbudžeta. Aizņēmuma atmaksu veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196  „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomē līdz 2014.gada 17.februārim. 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza). 
 

 

10.§ 
PAR AIZŅĒMU NO VALSTS KASES  

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTA REALIZĒŠANAI 

(ziņo: G.Roderte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas vadītājai Ginta Roderte. 

G.Roderte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2013.gada 29.augustā tika noslēgta Vienošanās  Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/076/026 starp 

Ventspils novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ventspils 

novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, II. kārta”  realizēšanu. Iepirkuma 

procedūras rezultātā ir noskaidroti būvdarbu ( SIA „Ostas celtnieks”- 546 405.84 EUR ar PVN), 

būvuzraudzības ( SIA „Akorda”– 9878.10 EUR ar PVN) un autoruzraudzības ( SIA „FIRMA L4” – 

867.95 EUR ar  PVN) veicēji.  

Lai varētu nodrošināt veiksmīgu projekta realizāciju plānotajā apjomā un termiņā, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 
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noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – 

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

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procenta likmi, projekta „Ventspils 

novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, II. kārta” 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/076/026) realizācijas nodrošināšanai līdz EUR 344 654 (trīs 

simti četrdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit četri eiro 00 centu) apmērā. 

 

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2015.gada 1.janvāri no novada domes 

pamatbudžeta. Aizņēmuma atmaksu veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. 

 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomē līdz 2014.gada 17.februārim. 

 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza). 

 

 

 

11.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 17.DECEMBRA  NOLIKUMĀ 

NR.37 „VENTSPILS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS“  

(ziņo: I.Rudbaha) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Sociālā dienesta vadītājai Intai Rudbahai. 

I.Rudbaha 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 8.punktu, un 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro daļu,  atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – 

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

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada 2009.gada 17.decembra nolikumā Nr.37 

“Ventspils novada Sociālā dienesta nolikums“: 

1.1. Izteikt 40. punktu sekojošā redakcijā:  

”40. Sociālā dienesta struktūru (pielikums Nr.1) un darba algas fondu apstiprina Novada 

dome.”  

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

17.decembra nolikumā Nr.37 “Ventspils novada Sociālā dienesta nolikums“ un sagatavot 

nolikumu konsolidētā redakcijā.  

3. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar 2014.gada 2.februārī. 
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4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un konsolidētā nolikuma kopiju Ventspils 

novada Sociālajam dienestam (I.Rudbaha). 

 

12.§ 
PAR PATVAĻĪGAS BŪVNIECĪBAS SEKU NOVĒRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ „***”, 

TĀRGALES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: D.Gerule) 

 

*** 

13.§ 
PAR PATVAĻĪGAS BŪVNIECĪBAS SEKU NOVĒRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ „***”, USMAS 

PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: D.Gerule) 

 

*** 

 

14.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 27.AUGUSTA NOLIKUMĀ NR.4 

„UGĀLES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS NOLIKUMS” 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam. 

G.Mačtams informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Ugāles Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu (09.01.2014., reģ.nr.IN517), likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, un Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 23.01.2014. sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Veikt grozījumus Ventspils novada domes 2009.gada 27.augusta nolikuma Nr.4 „Ventspils 

novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolas nolikums“:  

 

1.1.   Papildināt Nolikuma 8.1.punktu ar 8.1.13.apakšpunktu un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„8.1.13. Stīgu instrumentu spēle, kods 20V 212 02 – Vijoles spēle“. 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) veikt attiecīgas izmaiņas Ventspils novada domes 2009.gada 

27.augusta nolikuma Nr.4 „Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolas nolikums“, 

secīgi iekļaujot grozījumus. 

 

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

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu un konsolidētā nolikuma kopiju Ugāles 

Mūzikas un mākslas skolai (R.Petmane). 
 

15.§ 
PAR SILTUMENERĢIJAS, ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU TARIFU APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: I.Bērtulsons, debatēs: A.Mucenieks, G.Bože, G.Mačtams, A.Vārpiņš, S.Bārzdaine, M.Dadzis, 

A.Zariņš) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu izpilddirektora vietniekam I.Bērtulsonam. 

I.Bērtulsons  informē par lēmuma projektu. 

A.Vārpiņš norāda uz nepilnībām Vārves pagasta ūdenssaimniecībā, kā rezultātā tarifi varētu tikt 

mainīti pēc tam, kad tiks veikti sakārtošanas darbi. 

I.Bērtulsons norāda, ka bāzes tarifs veidots pēc tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā-

TEP). Ar atsevišķu lēmumu, kamēr tiek noregulētas iekārtas, var lemt par atlaidēm. 

A.Zariņš vēlas noskaidrot, kā TEP rēķina tarifus. 

M.Dadzis norāda, ka TEP nepieļauj tarifu bezgalīgu celšanu. Maksa nedrīkst būt vairāk par 4% no 

vidējā statistiskā rādītāja. TEP tarifus rēķina padsmit gadus uz priekšu, ņemot vērā visus iespējamos 

paaugstinājumus nākotnē.  

G.Mačtams vēlas noskaidrot pilsētas/pagastu pārvalžu vadītāju viedokli šajā jautājumā. 

I.Bērtulsons norāda, ka tikusi sasaukta Tehniskā komisija, kurā bija uzaicināti pārvalžu vadītāji.  

Viņiem bijusi iespēja šos skaitļus pārbaudīt. Vienīgais, kurš pārbaudījis un pierādījis nesaisti ir 

Usmas pagasta pārvaldes vadītājs. Tādējādi tikusi samazināta megavatstundas izmaksa Usmā. Pārējās 

pārvaldes labojumus vai ierosinājumus nav nesniegušas.  

G.Bože norāda, ka 25% pieaugums siltumam ir nesamērīgi liels. Piemēram, Tārgales pagastā- 

platības neatbilst, nav saprotama uzrādītā amortizācija. Ja iedzīvotāji pārsūdzēs, vai spēsim pierādīt. 

Tārgales pagastā skaitļi neatbilst realitātei. 

I.Bērtulsons norāda, ka platības devuši pārvalžu vadītāji. Aprēķinus amortizācijas apmēriem ir 

noteikusi Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību. 

G.Bože vēlreiz norāda uz lielo amortizāciju 24 000, 00 Tārgalē, vēlas noskaidrot, vai spēs šos 

skaitļus atspēkot. 

A.Mucenieks norāda, ka Tārgales pagastā ir uzstādīti samērā jauni apkures katli, tādēļ ir šāda 

amortizācija. 

G.Mačtams norāda, ka, ja pārvaldnieki ir šādus skaitļus akceptējuši, tad arī viņi ir saucami pie 

atbildības. 

Plkst 11.15 sēžu zāli atstāj deputāts A.Matisons. 

S.Bārzdaine norāda, ka siltuma tarifi būtu pārrēķināmi vēlreiz un pārbaudāmi atkārtoti. 

A.Mucenieks ierosina siltumu tarifus sagatavot un apstiprināt uz jauno apkures sezonu. Šobrīd 

apstirināt ūdens un notekūdeņu tarifus. 

Deputāti izsaka akceptu šim ierosinājumam. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu un d) 

apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Apstiprināt ar 2014.gada 1.aprīli Piltenes pilsētā, Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, 

Usmas, Užavas, Vārves, Ziru, Zlēkas pagastos, juridiskām un fiziskām personām ūdens 

patēriņa, notekūdeņu patēriņa tarifus saskaņā ar lēmuma pielikumu (Pielikums Nr.1 uz 1 lapas) 

2. Uzdot šā lēmuma 1.punktā minētajiem pagastu, pilsētas pārvalžu vadītājiem līdz 2014.gada 

1.martam brīdināt iedzīvotājus par ūdens un notekūdeņu tarifu izmaiņām saskaņā ar 

normatīviem aktiem, kuri reglamentē attiecīgā pakalpojuma sniegšanas kārtību. 

3. Noteikt, ka ar 2014.gada 1.aprīli spēku zaudē 2012.gada 27.septembra Ventspils novada domes 

lēmums „Par siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu” (protokols Nr.66, 

26.§), daļā par ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu un 2012.gada 27.decembra Ventspils 

novada domes lēmums „Par grozījumiem Ventspils novada domes 27.09.2012.lēmumā 

(prot.Nr.66, 26.§) „Par siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu” (protokols 

Nr.71,11.§), daļā par ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektora vietniekam Ināram Bērtulsonam. 

5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

6. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) līdz 2014.gada 7.februārim ievietot 

informāciju par jauniem komunālo pakalpojumu tarifiem novada interneta mājas lapā, un 

bezmaksas informatīvajā izdevumā  ”Ventspils novadnieks” 2014.gada februāra numurā. 

7. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ances pagasta pārvaldei, Tārgales pagasta 

pārvaldei, Jūrkalnes pagasta pārvaldei, Usmas pagasta pārvaldei, Užavas pagasta pārvaldei, 

Vārves pagasta pārvaldei, Ziru pagasta pārvaldei, Zlēku pagasta pārvaldei, Piltenes pilsētas 

pārvaldei, Puzes pagasta pārvaldei, Popes pagasta pārvaldei. 

 

16.§ 
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA KOMANDĒJUMU 

(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 24.01.2014. saņemts (reģ.Nr.IN1652) Latvijas Pašvaldības savienības 

vēstule Nr.0120140386/A338 „Par dalību izpētes braucienos uz Poliju un Norvēģiju“, līdz ar ko 

Latvijas Pašvaldības savienība lūdz komandēt Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru 

Mucenieku dalībai Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 

pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajos izpētes braucienos: 

- izpētes braucienā uz Poliju no 2014. gada 23.februāra līdz 28.februārim, 

- izpētes braucienā uz Norvēģiju no 2014. gada 31.marta līdz 4.aprīlim. 

Kā arī tiek norādīts, ka ar braucieniem saistītos transporta, nakšņošanas un ēdināšanas izdevumus, kā 

arī komandējuma dienas naudu 30% apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra 

noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 13.punktu segs 

Latvijas Pašvaldību savienība no projekta finansējuma līdzekļiem.  

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

27.punktu, Darba likuma 53.panta ceturto daļu un 76.panta pirmās daļas pirmo punktu, 12.10.2010. 

MK noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba 

braucieniem saistītie izdevumi” un 12.09.2013. Ventspils novada pašvaldības nolikuma Nr.19 

22.1.apakšpunktu - domes priekšsēdētāja 1.vietnieks sociālajos, izglītības un sporta jautājumos pilda 

domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

(G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties 

balsošanā A.Muceniekam, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Komandēt Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku no 2014.gada 23.februāra 

līdz 2014.gada 28.februārim izpētes braucienā uz Poliju dalībai Norvēģijas Finanšu 

instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 

ietvaros.  

2. Komandēt Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku no 2014.gada 31.marta 

līdz 2014.gada 4.aprīlim izpētes braucienā uz Poliju dalībai Norvēģijas Finanšu instrumenta 

projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros.  

3. Noteikt domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka komandējuma laikā domes priekšsēdētāja 

pienākumus pildīt domes priekšsēdētāja 1.vietniekam sociālajos, izglītības un sporta 

jautājumos Guntim Mačtamam. 

4. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību aprēķināt un izmaksāt A.Muceniekam 20% 

papildus piemaksu pie dienas naudas saskaņā ar 12.10.2010. MK noteikumu Nr.969 “Kārtība, 

kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” 

31.3.punktu. 

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

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils 

novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Personāla 

nodaļai, domes priekšsēdētājam A.Muceniekam, domes priekšsēdētāja 1.vietniekam 

G.Mačtamam. 

17.§ 

PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2012.GADA 30.AUGUSTA LĒMUMĀ „ PAR 

PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS MAKSU 

VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS  UN VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  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, 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

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

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā „Par 

pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada 

pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības” (protokols Nr.64, 6.§) Pielikumā Nr.1 un izteikt to 

sekojošā redakcijā: 

„Pielikums Nr.1 

Ventspils novada domes 

30.08.2012.sēdes lēmumam 

(protokols Nr.64; 6.§) 

„Par pirmskolas vecuma bērnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils  

novada pirmskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs” 
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Ventspils novada pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas 

pakalpojumu maksas tarifi 

 

Nr.

p.k

. 

Izglītības iestāde 

Viena izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu izmaksas dienā, t.sk. brokastis, 

pusdienas, launags (euro) 

1,5 – 3 g.v 3-6 g.v 

K
o

p
ā
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s 
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sd
ie

n
as

 

L
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ag

s 
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s 
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u
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n
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L
au

n
ag

s 

1. Jūrkalnes pamatskola 1,43 0,36 0,71 0,36 1,57 0,43 0,78 0,36 

2. Užavas pamatskola 1,43 0,36 0,71 0,36 1,57 0,43 0,78 0,36 

3. Tārgales pamatskola 1,43 0,36 0,71 0,36 1,57 0,43 0,78 0,36 

4. Ances PII „Vālodzīte” 1,43 0,36 0,71 0,36 1,57 0,43 0,78 0,36 

5. Vārves PII „Zīļuks” un 

filiāle 

1,43 0,36 0,71 0,36 1,57 0,43 0,78 0,36 

6. Popes PII „Zemenīte” 1,57 0,43 0,78 0,36 1,71 0,50 0,78 0,43 

7. Puzes pamatskola 1,57 0,43 0,78 0,36 1,71 0,50 0,78 0,43 

8. Zlēku pamatskola 1,57 0,43 0,78 0,36 1,71 0,50 0,78 0,43 

9. Zūru pamatskola - - - - 1,71 0,50 0,78 0,43 

10. Ugāles PII „Lācītis” 1,71 0,50 0,78 0,43 1,85 0,57 0,78 0,50 

„ 
 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), 

Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), visām Ventspils 

novada pašvaldības izglītības iestādēm. 

 

18.§ 
PAR CEĻA SERVITŪTA IZBEIGŠANU NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM „***” 

 ZIRU PAGASTĀ 
(ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

 

19.§ 
PAR CEĻA SERVITŪTA IZBEIGŠANU NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM „***” 

 VĀRVES PAGASTĀ 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

20.§ 
PAR  ZEMES VIENĪBAS IZSLĒGŠANU NO REZERVES ZEMES FONDA, PIEKRITĪBAS 

NOTEIKŠANU PAŠVALDĪBAI 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājai G.Landmanis. 

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ierosinājusi un Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 23.01.2014. sēdē izskatījusi jautājumu par  zemes 

vienības izslēgšanu no Rezerves zemes fonda un tās piekritības noteikšanu Ventspils novada 

pašvaldībai. 

           Zemes pārvaldības likumprojekts (ZPL), kas ir izskatīts starpinstitūciju sanāksmē un nodots 

pieņemšanai Saeimā, paredz, ka Rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības tiek ieskaitītas 

pašvaldības zemes fondā ar MK rīkojumu, un par to tiek pieņemts pašvaldības domes lēmums. 

Pašvaldības zemes fonda zemi  paredzēts izmantot kompensācijai par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

sabiedrības vajadzībām, publiskās infrastruktūras attīstībai, zemes konsolidācijai, piekļuves 

uzlabošanai, vides aizsardzības nodrošināšanai, dalītā īpašumā izbeigšanai, uc. Ja pašvaldības zemes 

fondā ieskaitītā zemes vienība ir nepieciešama pašvaldības funkcijas īstenošanai, tad procedūra ir 

sekojoša: dome pieņem lēmumu par to, ka zemes vienība nepieciešama attiecīgas funkcijas īstenošanai, 

un ierakstāma zemesgrāmatā, un nosūta to atbildīgajai ministrijai; atbildīgā ministrija sagatavo un 

virza izskatīšanai uz MK lēmumprojektu par atļauju izslēgt zemes vienību no pašvaldības zemes fonda 

un ierakstīt zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda;  MK pieņem lēmumu par atļauju izslēgt 

zemes vienību no pašvaldības zemes fonda un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības 

vārda; pašvaldības domes pieņem lēmumu par zemes vienības izslēgšanu no pašvaldības zemes fonda 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Līdzīga procedūra noteikta arī gadījumā, ja par 

kādu no pašvaldības zemes fondā ieskaitītajām zemes vienībām saņemts pamatots atsavināšanas 

ierosinājums. Saskaņā ar 01.09.2009. MK 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" 13.punkta nosacījumiem: ”Ja rezerves zemes 

fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā 

nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par 

zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes 

piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu 

vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē 

kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pieņemts un stājas spēkā likums 

par rezerves zemes fonda izmantošanu.”. 

          Izvērtējot Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību sarakstu, konstatēts, ka zemes vienības 

ir iespējams iznomāt īstermiņa nomā fiziskām un juridiskām personām zemnieku saimniecību, 

piemājas saimniecību, mazdārziņu uzturēšanai. Par šo zemes vienību lietderīgu izmantošanu 

pašvaldības funkcijas īstenošanai – nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību, iznomājot zemes 

gabalus personisko palīgsaimniecību vajadzībām, saņemts arī Vārves pagastu pārvaldes vadītājas 

atzinums.  

  Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, 

21.panta 1.daļas 27.punktu; likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5.punktu; 01.09.2009. MK 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" 13.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2014.gada 23.janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Izslēgt no Rezerves zemes fonda sekojošu zemes vienību Vārves pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 98840140319, 0.7ha platībā. 

 

2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību piekritību Ventspils novada pašvaldībai. 

  

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 



 20 

3.1. Vārves pagasta pārvaldei; 

3.2. Nekustamo īpašumu nodaļai; 

3.3. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam, adrese: Vasarnīcu 

iela 20, Ventspils, LV-3601. 

 

21.§ 
PAR V.V. ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU, ZEMES NOMAS LĪGUMA 

NOSLĒGŠANU PAR ZEMES VIENĪBU ”KĻAVAS” ZIRU PAGASTĀ 

(ziņo: G.Landmanis) 

 
*** 

22.§ 
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA GROZĪŠANU AR Z.S.”VIESTURI”, ANCES PAGASTĀ 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājai G.Landmanis. 

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 27.01.2014. ir saņēmusi Ances pagasta Dambergas zemnieku 

saimniecības ”Viesturi”,  Reģistrācijas Nr. 41201011215, juridiskā adrese ”Viesturi”, Ances pagasts, 

Ventspils novads, LV-3612, iesniegumu (reģ. Nr.IN1765) ar lūgumu izskatīt iespēju papildināt zemes 

nomas līgumu Nr. 8-N-9844-075, atļaujot uz daļas no iznomātās zemes vienības ”Mazviesturi”, 

kadastra apzīmējums 9844 010 0190, izveidot mēslu novietošanas lagūnu.  

         Ventspils novada dome, izskatot iesniegumu un tās rīcībā esošo informāciju, konstatē: ka zeme ar 

kadastra apzīmējumu 9844 010 0190, 1.62 ha platībā ir iznomāta  Ances pagasta  Dambergas 

zemnieku saimniecībai ”Viesturi”, kas realizē ES projektu Nr. 13-8-L12100-000227 ”Lopbarības 

novākšanas tehnikas modernizācija un mēslu krātuves izbūve ZS”Viesturi”. Tā kā daļa no plānotās 

mēslu novietnes –  lagūna - iestiepjas iznomātajā zemes gabalā, pašvaldība, lai sekmētu saimniecisko 

darbību  novada teritorijā, kas, atbilstoši Pašvaldības likumam, ir viena no pašvaldības realizējamajām 

autonomajām funcijām, uzskata par iespējamu atļaut izveidot lagūnu, kas netiek klasificēta kā 

patstāvīgs īpašuma objekts, uz iznomātā zemes gabala ”Mazviesturi”, kadastra apzīmējums 9844 010 

0190, atbilstoši tehniskajam projektam, līdz nomas līguma beigu termiņam 30.11.2023. Līdz ar to 

grozāms nomas līguma 2. punkts, kas izsakāms sekojoši „ Zemesgabals Nomniekam tiek nodots nomas 

lietošanā lauksaimniecības vajadzībām, kā arī lauksaimnieciska rakstura būves – mēslu krātuve 

(lagūna) izveidošanai un uzturēšanai“. Tā kā  Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 8-N-9844-075 

starp pašvaldību un Ances pagasta Dambergas zemnieku saimniecības ”Viesturi”, tā darbības laikā  no 

2013.gada 13.septembra grozīts vairākkārtīgi ( noslēdzot vienošanos Nr.1, no 30.10.2013., Nr.2 no 

14.01.2014.) no lietderības apsvērumu viedokļa šis noma līgums ir pārjaunojams. 

      Ievērojot augstāk minēto, iesniedzēja lūgumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta 2.daļas 3.punktu,15.panta pirmās daļas 10.punktu, uz Administratīvā procesa likuma 64.- 

67.,70.,76.,79.pantu; Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu; 2007.gada 

30.oktobra MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.nodaļas 

nosacījumiem, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

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

 

1. Pārjaunot 13.09.2013. Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 8-N-9844-075 ar  Ances pagasta 

Dambergas zemnieku saimniecību ”Viesturi”,  reģistrācijas Nr. 41201011215, par zemesgabala 

”Mazviesturi”, kadastra apzīmējums 9844 010 0190, 1.62 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, 

kā arī lauksaimnieciska rakstura būves – mēslu krātuve ( lagūna) izveidošanai un uzturēšana, 

saglabājot iepriekš noslēgtā līguma tiesisko pamatu. 
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2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) 10 darba dienu laikā no sēdes protokola 

parakstīšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu ar Ances pagasta Dambergas zemnieku 

saimniecības ”Viesturi” par zemesgabala iznomāšanu. 

3. Noteikt, ka Ances pagasta Dambergas zemnieku saimniecībai ”Viesturi” zemes nomas līgums 

pārjaunojams viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža Ventspils novada pašvaldībā, 

Skolas ielā 4, Ventspilī.  

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots 

adresātam, savukārt lēmumu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta 

nosacījumiem. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta 2.daļai: „Dokuments, kas paziņots kā 

vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē 

reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.” 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.  

5. Uzdot Ventspils novada Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu:  

5.1. Ances pagasta Dambergas zemnieku saimniecības ”Viesturi”,  adrese ”Viesturi”, Ances 

pagasts, Ventspils novads, LV-3612; 

5.2. Nekustamo īpašumu nodaļai; 

5.3. Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību; 

5.4. Nodokļu nodaļai; 

5.5. Ances pagasta pārvaldei. 

 

23.§ 
PAR  ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM PILTENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES „TAURENĪTIS“ 1-4 GADĪGAJIEM IZGLĪTOJAMIEM  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

  Sakarā ar to, ka Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis“ 1-4 gadīgajiem obligātās 

izglītības izglītojamiem ēdināšanas  pakalpojumus sniedz SIA „OSKO“, kurš noteicis pusdienu 

izmaksas tarifu  (1.00 euro), kas ir augstāks nekā pārējās novada izglītības iestādēs, nepieciešams 

noteikt ēdināšanas  pakalpojumu (pusdienu) izmaksas  atvieglojumus Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā deklarētajiem Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis“ 

izglītojamiem un segt starpību (0.22 euro) starp pašvaldības aprēķināto pusdienu maksas tarifu un 

pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas izmaksām, neizvērtējot ģimenes ienākumus, kā arī pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, un 15. panta pirmās 

daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13.punktu un saskaņā ar Ventspils novada 

domes Finanšu komitejas 21.03.2013. (protokols Nr.5,34.§) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Segt Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis“ 1-4 gadīgajiem izglītojamiem  pusdienu 

izmaksu starpību 0.22 euro apmērā starp pašvaldības aprēķināto pusdienu maksas tarifu un 

pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas izmaksām. 

 

2.  Noteikt, ka  lēmums stājas spēkā  2014.gada 1.janvārī. 
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3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (G. Treigūte) veikt grozījumus 01.09.2012. 

līgumā Nr.495, kas noslēgts ar SIA „OSKO“ divu nedēļu laikā no šā lēmuma saņemšanas brīža. 

 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

 

5. Uzdot Kancelejai  triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Piltenes 

pirmsskolas izglītības iestādei „Taurenītis“ (I.Griķe), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza), Juridiskai nodaļai (G.Treigūte).  

 

24.§ 

PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2012.GADA 29.NOVEMBRA LĒMUMĀ „ PAR  

ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM PILTENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

„TAURENĪTIS“ 5-6 GADĪGAJIEM IZGLĪTOJAMIEM” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  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, 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

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

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā „Par 

ēdināšanas maksas atvieglojumiem Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis“ 5-6 

gadīgajiem izglītojamiem” (protokols Nr.70, 23.§) 1.punktā un aizstāt skaitli un vārdu „0.21 

euro” ar skaitli un vārdu „0.22 euro”. 

2. Grozījumi ir spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), 

Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Piltenes pirmsskolas 

izglītības iestādei „Taurenītis“ (I.Griķe).         

 

25.§ 
PAR NOMAS LĪGUMA PĀRJAUNOŠANU AR SIA „DANAR” PAR INTERNETA APRAIDES 

IEKĀRTU IZVIETOŠANU PILTENES ŪDENSTORNĪ 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājai G.Landmanis. 

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 10.01.2014. saņemts SIA „Danar”, reģistrācijas Nr. LV41202013849, 

juridiskā adrese: Kuldīgas iela 47, Ventspils, LV-3601, direktora Aigara Rozentāla parakstīts 

iesniegums (reģistrācijas numurs IN888), ar lūgumu atjaunot 01.11.2005. nomas līgumu Nr.11 par 

interneta apraides iekārtu izvietošanu uz pašvaldības būves - ūdenstorņa Piltenē, lai nodrošinātu 

Interneta pakalpojumu sniegšanu Piltenes pilsētas un pagasta iedzīvotājiem. Iesniegumam pievienots 
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uz torņa izvietoto iekārtu saraksts ar datiem par patērējamās elektroenerģijas jaudu – kopā 40w. 

Nekustamo īpašumu nodaļa lietai pievienojusi izkopējumus no VZD kadastra informācijas sistēmas.  

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

1) 2005.gada 1.novembrī starp Piltenes pilsētas domi (domes priekšsēdētāja J.Abakuka 

vārdā) un SIA „Danar”, reģistrācijas Nr. LV41202013849, direktora Aigara Rozentāla personā noslēgts 

„Ūdens torņa nomas līgums Nr.11” uz termiņu 10 gadi (t.i. – līdz 31.10.2015.) un nomas maksu 1 

(viens) lats mēnesī bez PVN. Nomas līgumā puses vienojušās par atsevišķiem nosacījumiem 

(piemēram, - 6.1.p. „Iznomātājs apņemas neslēgt torņa nomas līgumu ar citām personām līdzīga 

rakstura darbības veikšanai”), kuri neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem par pašvaldības 

mantas nomu. Bez tam, par uzstādīto iekārtu, kuras saskaņā ar 2008.gada 1.augusta Līgumu Nr.21 ir 

pieslēgtas pie pašvaldības „komunālās eletroenerģijas patēriņa uzskaites”, patērēto elektroenerģiju 

iepriekšminētajos līgumos samaksa vispār nav noteikta. Saskaņā ar datiem Valsts zemes dienesta 

(VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) ūdenstornis Piltenē atrodas 

pašvaldības nekustamā īpašumā „Rožu iela 7”, kadastra Nr. 98130050812, adresē: Rožu iela 7, Piltene, 

Ventspils novads, uz būves ūdenstornis, būves kadastra apzīmējums 98130050812001.    

2) Nolūkā turpināt sniegt Interneta pakalpojumus SIA „Danar” pārstāvis  lūdz pārjaunot 

Piltenes pilsētas domes 2005.gadā noslēgto ūdenstorņa nomas līgumu. Interneta apraides aparatūras 

darbībai nepieciešamo elektroenerģija tiek pievadīta bez atsevišķiem skaitītājiem, tādējādi par to 

patērēto kopējo elektroenerģijas daudzumu pārjaunojamā nomas līgumā paredzama samaksa pēc 

pašvaldības noteiktā tarifa. Ievērojot Piltenes pilsētas un pagasta iedzīvotāju intereses – turpināt saņemt 

Interneta pieslēguma pakalpojumus, dome uzskata par lietderīgu pārjaunot 2005.gada nomas līgumu ar 

SIA „Danar” par Interneta apraides iekārtu izvietošanu uz pašvaldībai piederošas būves – ūdenstorņa 

Piltenē, nekustamā īpašumā Rožu iela 7. 

3) Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu" 5.panta 1.daļas nosacījumiem - pašvaldības mantu aizliegts nodot citām personām 

bezatlīdzības lietošanā. Saskaņā ar 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un tipveida 

nosacījumiem” (turpmāk- Noteikumi) 7.punktu: lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai 

pieņem iznomātājs. 4.3.punkts nosaka - šo noteikumu 2.nodaļas normas (kuras nosaka vispārīgo 

pašvaldības nomas objekta iznomāšanas kārtību) nepiemēro, izņemot noteikumu 7.punktu, ja iznomā 

nomas objekta daļu reklāmu, izkārtņu, bankomātu, vai tehnisko iekārtu izvietošanai. Atbilstoši 

Noteikumu 65.punktam, - nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta 

apsekošanu, faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā 

īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. 

Ievērojot augstākminēto, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

23.01.2014. atzinumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu; 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un tipveida nosacījumiem” 4.3., 7., 65.punkta nosacījumiem; Administratīvā procesa 

likuma 66., 67.pantu, 70.panta 1., 2.daļu; Paziņošanas likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu, 2.daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – 

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

 

1. Pārjaunot ar SIA „Danar”, reģistrācijas Nr.41202013849, 01.11.2005. nomas līgumu Nr.11 par 

Interneta apraides iekārtu izvietošanu uz pašvaldības ūdenstorņa nekustamā īpašumā Rožu iela 

7, Piltenē, būves ar kadastra apzīmējumu 98130050812001, nosakot nomas maksu 14.23 EUR (10 

LVL) /mēnesī bez PVN, un līguma darbības termiņu 5 gadi. 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) 

desmit darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas sagatavot nomas līgumu un 

organizēt tā noslēgšanu ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu, nosakot, ka pārjaunojamā nomas 



 24 

līgumā ir paredzama samaksa par iekārtu patērēto kopējo elektroenerģijas daudzumu pēc 

pašvaldības noteiktā tarifa.  

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, 

savukārt lēmumu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta nosacījumiem. Atbilstoši 

Paziņošanas likuma 8.panta 2.daļai: „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, 

uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais 

dokuments.” 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.  

 

4. Noteikt, ka pārjaunotais nomas līgums SIA „Danar” noslēdzams viena mēneša laikā pēc šī lēmuma 

izraksta saņemšanas, pretējā gadījumā šis lēmums zaudē spēku. 

 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

5.1.  SIA „Danar”, adrese - Kuldīgas iela 47, Ventspils, LV-3601; 

5.2.  Nekustamo īpašumu nodaļai; 

5.3.  Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību; 

5.4.  Piltenes pagasta pārvaldei. 

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

Sēdi slēdz plkst. 12.00 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


