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SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2014.gada 29.augustā                                                                             35 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.15 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                     Guntis Mačtams    

                                   Andris Vārpiņš      

               Andris Jaunsleinis 

                                   Ilva Cērpa                   

                                   Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                                   Māris Dadzis 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Vilnis Dzirnieks  

                                   Elita Kuģeniece 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože  

 

Nepiedalās deputāts Artis Fetlers 

 

Administrācija:  Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                           Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                           Lita Rollande, Nodokļu nodaļas vadītāja 

                           Andris Stepanovičs, jurists 

                           Evita Roģe, projektu koordinatore 

                           Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks  iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par saistošo noteikumu projektu „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 

Ventspils novadā” apstiprināšanu.  

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

kārtībā. 

3. Par traktortehnikas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības SIA „Ugāles nami”. 
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4. Par pamatlīdzekļu atsavināšanu un „Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas –traktoru 

„MTZ-82.1”, vieglo pasažieru automašīnu „Ford Transit”, pasažieru autobusu „Mercedes Benz 

814”, kravas ugunsdzēsēju automašīnu „ZIL 130”, traktoru „MTZ-82.1”, vieglo pasažieru 

automašīnu „Lada 4x4” izsoles noteikumu” apstiprināšanu. 

5. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

6. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 14.03.2013. (protokols Nr.77, 6.§) lēmumā „Par 

Ventspils novada pašvaldības finansējumu komplekso pusdienu apmaksai vispārizglītojošo 

skolu izglītojamiem”. 

8. Par sadarbības līguma slēgšanu. 

9. Par zaudējuma segšanu. 

10. Par Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolas un Piltenes mūzikas skolas 

izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikumu 

apstiprināšanu. 

11. Par saistošo noteikumu „Ventspils novada teritorijas, tajā esošo būvju uzturēšanas un tām 

piegulošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi”. 

12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Atvari”, Blāzma, Puzes pagasts pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesībām. 

13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Meldri”, Blāzma, Puzes pagasts pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesībām. 

14. Par īres un pakalpojumu parādu Usmas pagastā. 

15. Par zemes piekritību Ventspils novada pašvaldībai. 

16. Par zemesgabala „Ventavas ūdenstornis” daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas 

radio un televīzijas centrs”. 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Par morālā kaitējuma atlīdzinājumu. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 12.06.2014. lēmumā „Par izstāšanos no biedrības 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”. 

3. Par Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

4. Par Ventspils novada teritorijas plānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūcijas atzinuma saņemšanai. 

5. Par neapbūvēta zemesgabala „***”, Ziru pagastā, atsavināšanu. 

6. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A.G. 

7. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā 413 pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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: 

Apstiprināt šādu 2014.gada 29.augusta  domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par saistošo noteikumu projektu „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 

Ventspils novadā” apstiprināšanu.  

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

kārtībā. 

3. Par traktortehnikas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības SIA „Ugāles nami”. 

4. Par pamatlīdzekļu atsavināšanu un „Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas –traktoru 

„MTZ-82.1”, vieglo pasažieru automašīnu „Ford Transit”, pasažieru autobusu „Mercedes Benz 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
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814”, kravas ugunsdzēsēju automašīnu „ZIL 130”, traktoru „MTZ-82.1”, vieglo pasažieru 

automašīnu „Lada 4x4” izsoles noteikumu” apstiprināšanu. 

5. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

6. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 14.03.2013. (protokols Nr.77, 6.§) lēmumā „Par 

Ventspils novada pašvaldības finansējumu komplekso pusdienu apmaksai vispārizglītojošo 

skolu izglītojamiem”. 

8. Par sadarbības līguma slēgšanu. 

9. Par zaudējuma segšanu. 

10. Par Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolas un Piltenes mūzikas skolas 

izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikumu 

apstiprināšanu. 

11. Par saistošo noteikumu „Ventspils novada teritorijas, tajā esošo būvju uzturēšanas un tām 

piegulošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi”. 

12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Atvari”, Blāzma, Puzes pagasts pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesībām. 

13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Meldri”, Blāzma, Puzes pagasts pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesībām. 

14. Par īres un pakalpojumu parādu Usmas pagastā. 

15. Par zemes piekritību Ventspils novada pašvaldībai. 

16. Par zemesgabala „Ventavas ūdenstornis” daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas 

radio un televīzijas centrs”. 

17. Par morālā kaitējuma atlīdzinājumu. 

18. Par grozījumiem Ventspils novada domes 12.06.2014. lēmumā „Par izstāšanos no biedrības 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”. 

19. Par Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

20. Par Ventspils novada teritorijas plānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūcijas atzinuma saņemšanai. 

21. Par neapbūvēta zemesgabala „***”, Ziru pagastā, atsavināšanu. 

22. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A.G. 

23. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā 413 pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

 

1.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTU „PAR NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 

ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANU VENTSPILS NOVADĀ” APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: L.Rollande) 

 

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

L.Rollande  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

Pamatojoties uz to, ka pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības izdot saistošos noteikumus, kas 

nosaka nekustāmā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību atsevišķām nodokļu maksātāju 

kategorijām, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 15.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta sesto daļu un likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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: 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
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1. Apstiprināt Saistošo noteikumu projektu “Par nekustāmā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanu Ventspils novadā“ (Pielikumā uz 3 lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) publicēt saistošos noteikumus 

pašvaldības mājas lapā internetā nākamajā darba dienā un pašvaldības kārtējā mēneša 

informatīvajā izdevumā pēc lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas, ja ir 

saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums. 

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

un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā vai elektroniskā 

veidā (elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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 3 lēmumu projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  3 lēmumu projektiem. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 3 lēmumu projektu, deputāti, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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. Apstiprināt iesniegtos 3 lēmumu projektus. 

2. Lēmumi sēdes protokola pielikumā uz – 5 (piecām) lapām. 

 

3.§ 
PAR TRAKTORTEHNIKAS 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. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts PSIA „Ugāles nami”, vienotais reģistrācijas Nr.LV41203017566, 

2014.gada 11.augusta iesniegums Nr.2.-3./33 „Par traktora iedalīšanu” (reģ.Nr.IN18248) par Ventspils 

novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa – traktora „T-25A”, reģ.Nr.T6252LM, nodošanu 

kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. 

       Ventspils novada pašvaldības kustamā manta – traktors „T-25A”, reģ.Nr.T6252LM, (1989.g. 

izlaiduma; motora №1199429; rūpnīcas №531306), bijusi Piltenes pilsētas domes īpašumā, un pēc 

2009.gada 1.jūlijā notikušās Ventspils novada izveides, Latvijas Republikā veiktās administratīvi 
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teritoriālās reformas ietvaros, ir tikusi nodota lietošanā izveidotajai struktūrvienībai - Piltenes pilsētas 

pārvaldei. No SIA „Alke” sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Alda Zvirgzdiņa 2008.gada 

11.augusta tehniskā stāvokļa novērtējuma redzams, ka šīs traktortehnikas vienības vērtība ir tikusi 

noteikta 300,00 LVL (426,88 EUR). Atbilstoši Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedības 

pamatlīdzekļu uzskaites datiem, transportlīdzekļa atlikusī vērtība 2014.gada 1.janvārī – 199,20 EUR.  

       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. 

       Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvalde ir sniegusi atzinumu, ka traktors „T-25A” 

(reģ.Nr.T6252LM) vairs netiek lietots, jo saimniecisko uzdevumu izpildes vajadzībām tiek izmantots 

2014.gada 22.jūlijā šim mērķim iegādātais un pārvaldes rīcībā nodotais traktors „UT-404” 

(reģ.Nr.T8815LH), kas aprīkots ar frontālo iekrāvēju, sniega lāpstu un ceļa tīrīšanas birsti. Vienlaikus 

konstatēts, ka iegādātās traktortehnikas novietošanai nepieciešamas telpas, kuras līdz šim garāžā 

izmantotas traktoram „T-25A” (reģ.Nr.T6252LM), līdz ar ko nav iespēju nodrošināt tā turpmāko 

uzglabāšanu. 

       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 traktortehniku, kas nepieciešama tai uzdoto pašvaldības funkciju 

izpildei, traktoru „T-25A”, reģ.Nr.T6252LM, ir lietderīgi nodot bezatlīdzības lietošanā šai 

kapitālsabiedrībai.  

      Ņemot vērā minēto un ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 4.punkta un likuma „Par 

pašvaldībām” 3.panta pirmās daļas nosacījumus, kā arī pamatojoties uz 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, 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, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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. Nodot Pašvaldības SIA „Ugāles nami”, reģ.Nr.41203017566, bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu 

laiku Ventspils novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – traktoru „T-25A”, 

reģ.Nr.T6252LM, saimnieciskās darbības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, ūdens ieguves, 

attīrīšanas un apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, komunālo pakalpojumu sniegšanas 

iedzīvotājiem jomā organizēšanai. 

2. Noteikt, ka visus ar šā lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa uzturēšanu saistītos izdevumus 

sedz bezatlīdzības lietošanā nodotās kustamās mantas lietotājs – PSIA „Ugāles nami”. 

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai vienas nedēļas laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā sagatavot 

parakstīšanai līgumu par traktora „T-25A”, reģ.Nr.T6252LM, nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

PSIA „Ugāles nami”. 

4. Pēc lēmuma 3.punktā norādītā līguma parakstīšanas traktora „T-25A”, reģ.Nr.T6252LM, 

nodošanu PSIA „Ugāles nami” uzdot veikt Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvaldes 
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komunālās saimniecības vadītājam Aigaram Kresam, sastādot nodošanas-pieņemšanas aktu, kura 

eksemplārs iesniedzams Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

5. Noteikt, ka bezatlīdzības lietošanā PSIA „Ugāles nami” nodotais traktors „T-25A”, 

reģ.Nr.T6252LM, nekavējoties atdodams atpakaļ tās īpašniekam – Ventspils novada pašvaldībai, 

pēc Ventspils novada domes priekšsēdētāja vai pašvaldības izpilddirektora rakstiska pieprasījuma 

gadījumos, ja konstatēts: 

5.1. traktortehnika netiek izmantota tai noteiktajam bezatlīdzības lietošanas mērķim; 

5.2. nav nodrošināta traktortehnikas kārtējās tehniskās apskates veikšana, un tā nav apdrošināta 

OCTA; 

5.3. traktortehnika netiek atbilstoši ekspluatēta, uzturēta vai glabāta; 

5.4. traktortehnika nepieciešama Ventspils novada pašvaldībai. 

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

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

Juridiskajai nodaļai (G.Treigūte), Piltenes pilsētas pārvaldei (J.Abakuks) un PSIA „Ugāles nami” 

(V.Krauze). 

 

4.§ 
PAR PAMATLĪDZEKĻU ATSAVINĀŠANU UN „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

KUSTAMĀS MANTAS – TRAKTORU „MTZ-82.1”, KRAVAS AUTOMAŠĪNAS „ZIL 130”, 

PASAŽIERU AUTOBUSA „MERCEDES BENZ 814”, AUTOMAŠĪNAS „FORD TRANSIT” UN 

„LADA 4x4” IZSOLES NOTEIKUMI” APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: A.Stepanovičs) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam Andrim Stepanovičam. 

A.Stepanovičs  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par   lēmuma projektu. 

 Ventspils novada pašvaldības īpašumā esošie transportlīdzekļi nodoti lietošanā: Užavas pagasta 

pārvaldei – traktors „MTZ-82.1”, reģ.Nr.T5837LD, kura atlikusī vērtība 2014.gada 01.janvārī ir 0,00 

EUR; Jūrkalnes pagasta pārvaldei – vieglā pasažieru automašīna „Ford Transit”, reģ.Nr.EU471, kuras 

atlikusī vērtība 2014.gada 01.janvārī ir 113,84 EUR; Ziru pagasta pārvaldei – pasažieru autobuss 

„Mercedes Benz 814”, reģ.Nr.HE9826, kura atlikusī vērtība 2014.gada 01.janvārī ir 23’849,12 EUR; 

Tārgales pagasta pārvaldei – kravas ugunsdzēsēju automašīna „ZIL 130”, reģ.Nr.BZ3334, kuras 

atlikusī vērtība 2014.gada 01.janvārī ir 0,00 EUR, un traktors „MTZ-82.1”, reģ.Nr.T8912LC, kura 

atlikusī vērtība 2014.gada 01.janvārī ir 0,00 EUR. Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija, izskatījusi 2014.gada 28.maija sēdē jautājumu 

par iespējamo rīcību ar šiem transportlīdzekļiem, atzina, ka tie nav nepieciešami iepriekšminēto 

Ventspils novada pārvalžu darbības nodrošināšanai vai citām Ventspils novada pašvaldības iestādēm 

un struktūrvienībām to funkciju izpildei, kā arī secināja, ka to turpmāka izmantošana un uzturēšana par 

pašvaldības līdzekļiem nav lietderīga, līdz ar ko, iestājoties Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta pirmajā daļā paredzētajiem apstākļiem, pieņemts lēmums ierosināt šo pamatlīdzekļu 

atsavināšanu (protokols Nr.4, 7.§). Saskaņā ar attiecīgo transporta līdzekļu novērtējumiem, kas norādīti 

sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Guntara Ekmaņa (Tehniskā vērtētāja sertifikāta 

AANr.394 derīguma termiņš – 2016.gada 03.jūnijs) 2014.gada 19.augusta Transportlīdzekļa vērtības 

noteikšanas aktā Nr.034, Nr.035, Nr.036, N.037 un Nr.038, pārdodamās Ventspils novada pašvaldības 

kustamās mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 EUR, un tās kopsumma ir 11‘050 EUR. Izrietoši 

no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta, kā arī šā likuma 

panta otrās daļas un 6.panta otrās daļas noteikumiem, kas jāievēro atsavinot atvasinātas publiskas 

personas kustamo mantu, tās atsavināšanas pamatveids ir pārdošana izsolē, un atļauju atsavināt 

atvasinātas publiskas personas mantu var sniegt vienīgi šīs atvasinātas publiskās personas 

lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija.  
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      Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija, pamatojoties uz 

Ventspils novada domes apstiprināto noteikumu „Ventspils novada pašvaldības transporta līdzekļu – 

automašīnu „Lada 4x4”, „Chevrolet Tacuma”, „Suzuki Grand Vitara” atsavināšanas, pārdodot par 

brīvu cenu, noteikumi” (2013.gada 26.septembra sēdes protokols Nr.9, 1.§, 2.p.) 7.3.punkta 

7.3.4.apakšpunktu, ir pieņēmusi lēmumu „Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas „Suzuki 

Grand Vitara” atsavināšanas protokola apstiprināšanu un transporta līdzekļu „Lada 4x4”, „Chevrolet 

Tacuma” atkārtotu novērtēšanu”, ar kuru vieglās pasažieru automašīnas „Lada 4x4”, reģ.Nr.HA3316, 

atsavināšana par brīvu cenu – 1500 LVL (2134,21 EUR), atzīta par nenotikušu un noteikts, ka šīs 

pašvaldības kustamās mantas pārdošana veicama pēc atkārtota transporta līdzekļa novērtējuma 

(01.11.2013. sēdes protokols Nr.6, 1.§, 3.p., 4.p.). Atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu tehniskā 

eksperta Guntara Ekmaņa (Tehniskā vērtētāja sertifikāta AANr.394 derīguma termiņš – 2016.gada 

03.jūnijs) Transportlīdzekļa vērtības noteikšanas aktam Nr.033, norādītās atsavināšanai nodotās 

automašīnas tirgus vērtība 2014.gada 19.augustā ir 700,00 EUR. 

       Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas atzinumu (01.11.2013. sēdes protokols Nr.6, 1.§, 4.p. 

un 28.05.2014. sēdes protokols Nr.4, 7.§) un Ventspils novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās 

mantas atsavināšanas ierosinājumu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 7.pantu, 9.panta trešo daļu, 

10.pantu, 11.panta otro daļu, 13. un 15.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu un 3.panta 2.punktu, Ventspils novada domes 

2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” 19. un 

77.punktu, Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra Noteikumu Nr.1 „Ventspils novada 

pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas noteikumi” 37.punktu, atklāti balsojot: PAR – 

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

A.Matisons, 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. Atsavināt Ventspils novada pašvaldības transporta līdzekļus, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli: 

1.1. traktoru „MTZ-82.1”, reģ.Nr.T5837LD; 

1.2. vieglo pasažieru automašīnu „Ford Transit”, reģ.Nr.EU471; 

1.3. pasažieru autobusu „Mercedes Benz 814”, reģ.Nr.HE9826; 

1.4. kravas ugunsdzēsēju automašīnu „ZIL 130”, reģ.Nr.BZ3334; 

1.5. traktoru „MTZ-82.1”, reģ.Nr.T8912LC; 

1.6. vieglo pasažieru automašīnu „Lada 4x4”, reģ.Nr.HA3316. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus „Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas – traktoru „MTZ-

82.1”, kravas automašīnas „ZIL 130”, pasažieru autobusa „Mercedes Benz 814”, automašīnas „Ford 

Transit” un „Lada 4x4” izsoles noteikumi” (pielikums uz divdesmit lapām), nosakot šā lēmuma 

1.punktā minēto transporta līdzekļu atsavināšanas sākumcenu izsolē saskaņā ar sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskā eksperta Guntara Ekmaņa 2014.gada 19.augusta Transportlīdzekļa 

vērtības noteikšanas aktā Nr.033, Nr.034, Nr.035, Nr.036, N.037, Nr.038 norādīto transportlīdzekļu 

tirgus vērtību. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.9, 1.§, 1.p.) daļā par automašīnas „Lada 4x4”, reģ.Nr.HA3316, atsavināšanu, pārdodot 

par brīvu cenu. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt šā 

lēmuma 2.punktā minētos noteikumus pašvaldības mājas lapā un atbilstoši tiem sagatavot 

sludinājumus publicēšanai laikrakstos – „Latvijas Vēstnesis”, „Ventas Balss” un Ventspils novada 

domes informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”. 

5. Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvalžu vadītājiem un Kancelejai (A.Tropiņa) nodrošināt 

atsavināmās kustamās mantas – transportlīdzekļu izsoles noteikumu publisku pieejamību 

pašvaldības iestādes un struktūrvienību telpās. 
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6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas: 

6.1. nodot (nosūtīt) šī protokola izrakstu un šā lēmuma 2.punktā minētos noteikumus Ventspils 

novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijai 

(A.Stepanovičam), un 5., 6.punktā norādītajiem pašvaldības darbiniekiem; 

6.2. sabiedrisko attiecību speciālista sagatavotos sludinājumus par atsavināmās kustamās mantas 

transportlīdzekļu izsoli un pārdošanu par brīvu cenu nosūtīt laikrakstiem „Latvijas Vēstnesis” 

un „Ventas Balss”, norādot tā publicēšanas termiņu – līdz 2014.gada 29.septembrim.  

 

5.§ 
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ATVAĻINĀJUMU 

(ziņo: A.Stepanovičs) 

 

A.Mucenieks  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par   lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka 19.08.2014. iesniegumu, kurā 

tiek lūgts piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma vienu kalendāro nedēļu no 22.09.2014. un piecas 

dienas papildatvaļinājumu saskaņā 31.01.2013. Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikuma Nr.1 24.punktu. Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.puntu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, 31.01.2013. Ventspils novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikuma Nr.1 24., 25.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

(G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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: 

1. Piešķirt Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam neizmantoto ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu vienu kalendāro nedēļu no 2014.gada 22.septembra līdz 2014.gada 

28.septembrim (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2013.gada 01.jūlija līdz 2014.gada 

30.jūnijam.  

2. Piešķirt Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam ikgadējo apmaksāto 

papildatvaļinājumu piecas darba dienas no 2014.gada 29.septembra līdz 2014.gada 3.oktobrim 

(ieskaitot). 

3. Noteikt domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja 

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

jautājumos Guntim Mačtamam. 

4. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) aprēķināt un izmaksāt 

A.Muceniekam pienākošos samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz 

atvaļinājumam nostrādāto laiku saskaņā ar Darba likuma 69.panta ceturto daļu. 

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

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Personāla nodaļai, domes priekšsēdētājam (A.Mucenieks), 

domes priekšsēdētāja 1.vietniekam sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos 

(G.Mačtams). 
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6.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU  

MĒNEŠA DARBA ALGAS NOTEIKŠANU 

     (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 13.punktu, likumu „Par valsts 

budžetu 2014.gadam”, 28.07.2009. MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

7.1.punktu un 10.punktu, 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ventspils 

novada pašvaldības domes 2013.gada 29.augusta  noteikumu Nr.5 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai Ventspils novadā”  (protokols Nr.7, 29.§) 12.punktu, ņemot vērā 

Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 26.augusta sēdes 

lēmumu „Par Ventspils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksas un valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksām 2014.gada septembra – 

decembra mēnesim sadali”, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

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

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā E.Kuģeniecei, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt ar 2014.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru 

mēneša darba algas, kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām- pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētajiem līdzekļiem: 

 

Nr. p.k. Vārds, 

Uzvārds 
Amats Mēnešalga 

1.1. Lāsma Millere Ugāles vidusskolas direktore EUR 950.00 

1.2. Baiba Šulca Piltenes vidusskolas direktore EUR 780.00 

1.3. Elita 

Kuģeniece 

Ances pamatskolas direktore EUR 770.00 

1.4. Rudīte 

Rudbaha 

Jūrkalnes pamatskolas direktora p.i.   

[0,5 darba   slodze] 

EUR 365.00 

1.5. Lidija Vašuka Popes pamatskolas direktore EUR 770.00 

1.6. Nellija Sileviča Puzes pamatskolas direktore EUR 770.00 

1.7. Ilze Judzika Tārgales pamatskolas direktore EUR 780.00 

1.8. Guntra 

Magonīte 

Užavas pamatskolas direktore EUR 770.00 

1.9. Astrīda Valova Zlēku pamatskolas direktore EUR 730.00 

1.10. Iveta Mātere Zūru pamatskolas direktore EUR 780.00 

1.11. Lienīte 

Alsberga 

Stiklu internātpamatskolas direktore  

(t.sk. 20% piemaksa par darbu īpašos 

apstākļos) 

EUR 884.46 

1.12. Tamāra Kuciņa Skolēnu nama direktore [0,3 darba slodze] EUR 284.57 
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2. Apstiprināt ar 2014.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

mēneša darba algas no pašvaldības finansējuma: 

 

Nr. p.k. Vārds, 

Uzvārds 
Amats Mēnešalga 

1.1. Regīna 

Artmane-  

          

Hartmane 

Ugāles PII „Lācītis” vadītāja EUR 752.00 

1.2. Inita Griķe Piltenes PII „Taurenītis” vadītāja EUR 736.00 

1.3. Una Teibe Ances PII „Vālodzīte” vadītāja   [0,5 darba 

slodze] 

EUR 368.00 

1.4. Ina Teibe Popes PII „Zemenīte” vadītāja   [0,7 darba 

slodze] 

EUR 515.20 

1.5. Liena Rancāne Vārves PII „Zīļuks” vadītāja  EUR 736.00 

1.6. Rasma 

Petmane 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore EUR 736.00 

1.7. Antra Šķēle Piltenes mūzikas skolas direktore EUR 736.00 

1.8. Jolanta 

Ziemele 

Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore EUR 774.00 

 

3. Lēmums ir spēkā laika periodā no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils 

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

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

administrācijas Personāla nodaļai (I.Stradiņa). 

 

7.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 14.03. 2013. (PROTOKOLSNR.77,6.§) 

LĒMUMĀ “PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU KOMPLEKSO PUSDIENU 

APMAKSAI VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTOJAMIEM” 

     (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, 2014. gadā 1.-2. klašu skolēniem bezmaksas 

ēdināšana tiek nodrošināta no Valsts budžeta līdzekļiem, bet  novada pašvaldība apmaksā pusdienas 3.-

6. klašu skolēniem. Ar 2014.gada 1. septembri no Valsts budžeta tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana 

arī 3. klases skolēniem, tāpēc līdzšinējo 3. klasei paredzēto pašvaldības finansējumu pārdalīt 7. klases 

skolēnu bezmaksas ēdināšanai, 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, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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. 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.
2 

punktu, izsakot šādā redakcijā: 

“1
2
. Ar 2014. gada 1.septembri nodrošināt brīvpusdienu apmaksu 7. 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) 

pārdalīt novada skolu budžetos 3. klasei paredzēto pašvaldības  finansējumu brīvpusdienu 

izmaksu segšanai šā lēmuma 1.
2 

punktā minētajiem izglītojamiem   (vienam izglītojamam  0,85 

euro dienā ). 

 

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

Vienošanos par 7. klašu skolēnu pusdienu samaksu Ugāles vidusskolai ar SIA “Audora 

“(līgums 513/2013 no 29.08.2013 ) un Piltenes vidusskolai ar SIA “Osko” (līgums 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 kārtējā  informatīvajā izdevumā 

“Ventspils Novadnieks” un mājas lapā internetā līdz 2014.gada 29.augustam. 

 

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). 

 

8.§ 
PAR SADARBĪBAS 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 pašvaldības 21.08.2014. tika saņemta SIA “Tārgalīte”, reģ.Nr.41203008934, vēstule, 

kurā izteikts lūgums atbalstīt SIA „Tārgalīte“ iespēju iegādāties tehniku, kas atbilst zemākām traktoru 

dzinēju (izmešu) ekoloģijas prasībām (EIRO II), noslēdzot sadarbības līgumu ar iespēju šo uzņēmēja 

iegādāto tehniku izmantot pašvaldībā civilās aizsardzības mērķim, kas norādīts LR Ministru kabineta 

27.06.2006. noteikumu Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju 

un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi“ 38.punktā. 

Izskatot iepriekš minēto vēstuli un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 15.panta pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju piedalīties 

civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, Civilās aizsardzības likuma 19.pantu, kas paredz, ka 

juridiskas personas var iesaistīties reaģēšanas pasākumos, kā arī var izmantot juridisko personu 

īpašumu reaģēšanas pasākumos, nodrošinot kopīgu darbību pašvaldības civilās aizsardzības plānā un 

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka publiskas personas 

sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas publiskas personas kompetencē ietilpstoša 

pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 
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G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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. Uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam noslēgt sadarbības Līgumu 

ar SIA „Tārgalīte“, reģ.Nr.41203008934 par traktora „Belarus 922.3“ izmantošanu Ventspils 

novada pašvaldībā civilās aizsardzības mērķim un parakstīt kā apliecinājumu pirkuma līgumu 

starp Latvijas – Baltkrievijas kopuzņēmuma SIA „M.T.Z.-SERVISS“ un SIA „Tārgalīte“. 

2. Apstiprināt šā lēmuma pirmajā punktā minēto sadarbības līguma projektu (Pielikums Nr.1 uz 2 

lapām). 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parkstīšanas sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu parakstīšanai. Informēt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par sadarbības līguma noslēgšanu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Civilās aizsardzības speciālistam (V.Akmentiņš) un 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu SIA „TĀRGALĪTE“, adrese: „Liepzari“, Tārgales pagasts, Ventspils 

novads, LV-3621. 

9.§ 
PAR ZAUDĒJUMA SEGŠANU 

   (ziņo: A.Stepanovičs) 

 

*** 

10.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA UGĀLES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS IZGLĪTOJAMO 

VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 

NOTEIKUMU APSTIPRINĀŠANU 

     (ziņo: G.Mačtams) 

 

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

G.Mačtams  informē par  noteikumu projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par   noteikumu projektiem. 

Pamatojoties uz Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.06.2014. 

lēmumu (protokols Nr.7, 1.§)  un saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu,  41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likums 59.panta ceturtās daļas 2. Un 3.punktu, 

60.panta septīto daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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. Apstiprināt Ugāles mūzikas un mākslas skolas Noteikuma projektu „Par Ventspils novada Ugāles 

mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības 

programmās” (Pielikums Nr.1 uz trijām lapām). 

2. Apstiprināt Piltenes mūzikas skolas Noteikuma projektu „Par Ventspils novada Piltenes mūzikas 

skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās” 

(Pielikums Nr.2 uz divām lapām). 

3. Apstiprināt Līguma projektu par audzēkņa uzņemšanu sagatavošanas klasē Ventspils novada 
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Ugāles Mūzikas un mākslas skolā saskaņā ar pielikumu (Pielikums Nr.3 uz divām lapām). 

4. Apstiprināt Līguma projektu par audzēkņa uzņemšanu profesionālās ievirzes izglītības 

programmās Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolā saskaņā ar pielikumu (Pielikums 

Nr.4 uz trijām lapām). 

5. Apstiprināt Līguma projektu par audzēkņa uzņemšanu profesionālās ievirzes izglītības 

programmās Ventspils novada Piltenes Mūzikas skolā saskaņā ar pielikumu (Pielikums Nr.5 uz 

trijām lapām). 

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

7. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot šajā lēmumā minētos noteikumus parakstīšanai. 

8. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā no šā lēmuma stāšanās brīža, nosūtīt šā 

lēmuma izrakstu ar aptiprinātajiem pielikumiem Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas 

skolai, Piltenes Mūzikas skolai un Kultūras nodaļai. 

11.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS, TAJĀ ESOŠO BŪVJU 

UZTURĒŠANAS UN TĀM PIEGULOŠO PUBLISKAJĀ LIETOŠANĀ ESOŠO TERITORIJU 

KOPŠANAS NOTEIKUMI” APSTIPRINĀŠANU 

   (ziņo: A.Stepanovičs) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu juristam Andrim Stepanovičam. 

 A.Stepanovičs informē par  saistošo noteikumu  projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  saistošo noteikumu  projektu. 

 Ventspils novada pašvaldībā ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2013.gada 30.oktobra vēstuli Nr.17.18-1e/10461 „Par uzraudzības pastiprināšanu par zemes 

apsaimniekošanas pasākumiem”, kurā, atsaucoties uz Valsts un ugunsdzēsības glābšanas dienesta 

apkopotajiem statistikas datiem un 2013.gada 15.oktobra iesniegumu Nr.22-1.18/2052 par 

pastiprinātas uzmanības pievēršanu pasākumiem kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanai, norādīts, ka 

laika periodā no 2010.gada līdz 2013.gadam kūlas dedzināšanas gadījumu skaits ir ievērojami 

pieaudzis, un 70% no visiem šiem konstatētajiem ugunsgrēkiem notikuši pašvaldībām piederošajās 

teritorijās. Ievērojot VUGD sniegto informāciju un to, ka kūlas neatļauta dedzināšana rada cilvēka 

dzīvības un veselības apdraudējuma riskus, nodara kaitējumu dabai un zaudējumus valsts, pašvaldības 

un privātajam īpašumam, VARAM norāda, ka ir pastiprināma kontrole par zemes apsaimniekošanu 

atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos ietvertajam tiesiskajam regulējumam šajā jomā. 

       Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības autonomajās 

funkcijās ietilpst gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā 

ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošanu un uzturēšanu, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole u.c. pasākumu veikšana. 

Savukārt, izrietoši no šā likuma 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkta nosacījumiem, pašvaldības var 

izdot saistošos noteikumus: par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu; par sanitārās tīrības 

uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu.  

       Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2014.gada 21.augusta sēdes lēmumu un Ventspils novada domes 

Tehniskās komisijas atzinumu (2014.gada 24.aprīļa sēdes protokols Nr.3), kā arī pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu un 45.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 
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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. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus „Ventspils novada teritorijas, tajā esošo 

būvju uzturēšanas un tām piegulošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi”, 

turpmāk – Saistošie noteikumi, (pielikumā uz septiņām lapām). 

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

parakstīšanai.  

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

parakstīšanas pieņemtos Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu nosūtīt rakstveidā 

(elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

4. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) nodrošināt Saistošo noteikumu un to 

paskaidrojuma raksta publicēšanu Ventspils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ventspils 

novadnieks” un mājaslapā internetā. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ventspils novada informatīvajā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks”.  

 

12.§ 
PAR DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS „ATVARI”, BLĀZMA, PUZES PAG., 

PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS TIESĪBĀM 

   (ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam Gatim 

Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2014.gada 30.jūlijā saņemts un ar Nr.IN17395 reģistrēts biedrības „Puzes 

Atvari-13“, reģ.Nr.40008207051, juridiskā adrese: „Atvari“-5, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., 

LV-3613, vadītājas Gunitas Rēbokas parakstīts iesniegums, kur izteikts lūgums nodot daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju, kadastra numurs 9860 005 0205, adrese: „Atvari“, Blāzma, Puzes pag., Ventspils 

nov., pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku biedrībai 

„Puzes Atvari-13“. 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: biedrības reģistrācijas apliecība, dzīvojamās 

mājas "Atvari" Puzes pagastā, Ventspils novadā 2012.gada 3.augusta protokols Nr.1. 

Ventspils novada dome konstatē: 

1) Puzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.268 ar kadastra Nr.9860 005 0205 ierakstīts 

nekustamais īpašums „Atvari“, adrese: „Atvari“, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov.ir ierakstīts 

0.28 ha zemes gabals. Četriem dzīvokļu īpašumiem atvērti nodalījumi: Nr.2, Nr.4, Nr.268-8, 

Nr.268-3. Dzīvokļa īpašums Nr.8 ir ierakstīts zemesgrāmatā ar kadastra numuru 9860 900 

0044, īpašnieks: Puzes pagasta padome. 

2) 2013.gada 20.martā biedrība "Puzes Atvari-13", juridiskā adrese: "Atvari"-5, Blāzma, Puzes 

pag., Ventspils nov., LV-3613, ar numuru 40008207051 reģistrēta biedrību un nodibinājumu 

reģistrā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ”Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

51.pantā noteikto, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.pantu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 

likuma 8., 9.pantu, Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Ventspils novada 

domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2014.gada 21.augusta 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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: 



 15 

1. Nodot 2014.gada 1.oktobrī nekustamā īpašuma "Atvari", kadastra numurs 98600050205, 

pārvaldīšanas tiesības biedrībai "Puzes Atvari-13", reģ.Nr.40008207051, juridiskā adrese: 

„Atvari“-5, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (I.Steberai) viena mēneša laikā, no lēmuma stāšanās spēkā, 

organizēt Ventspils novada pašvaldības īpašumtiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā dzīvokļa 

īpašumam Nr.8, kadastra numurs 9860 900 0044. 

3. Uzdot Puzes pagasta pārvaldei līdz 2014.gada 1.oktobrim šī lēmuma 1.punktā minētajam 

īpašumam: 

3.1.sakārtot mājas lietu, atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

3.2.sagatavot nodošanas- pieņemšanas aktu un organizēt mājas lietas nodošanu. 

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

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

lēmuma izrakstu: 

5.1.nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā biedrībai „Puzes Atvari-13“, adrese: „Atvari“-5, Blāzma, 

Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613; 

5.2.nodot Puzes pagasta pārvaldei, Nekustamo īpašumu nodaļai, Nodokļu nodaļai, Finanšu nodaļai 

ar centralizēto grāmatvedību. 

 

13.§ 
PAR DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS „MELDRI”, BLĀZMA, PUZES PAG., 

PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS TIESĪBĀM 

   (ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam Gatim 

Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2014.gada 30.jūlijā saņemts un ar Nr.IN17401 reģistrēts biedrības 

„Meldri A“, reģ.Nr.40008213471, juridiskā adrese: „Meldri“-1, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., 

LV-3613, vadītāja Alvja Grīnberga parakstīts  iesniegums, kurā izteikts lūgums nodot daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 9860 005 0210 001, adrese: „Meldri“, Blāzma, Puzes pag., 

Ventspils nov., pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

biedrībai „Meldri A“. 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: biedrības reģistrācijas apliecība, dzīvojamās 

mājas "Meldri" Puzes pagastā, Ventspils novadā, dzīvokļu īpašnieku sapulces 2013.gada 8.augusta 

protokols Nr.1 (par dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanu mājas apsaimniekošanai), 2014.gada 

30.jūlija protokols Nr.2 (par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību pārņemšanu). 

Ventspils novada dome konstatē: 

1) Puzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.281 ar kadastra Nr.9860 005 0210 ierakstīts 

nekustamais īpašums: Meldri, adrese: „Meldri“, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., ir ierakstīts 

0.22 ha zemes gabals, uz kura atrodas namīpašums: dzīvojamā ēka. Dzīvojamā māja sadalīta 8 

dzīvokļu īpašumos, no tiem 7 zemesgrāmatā atvērti nodalījumi. 4.dzīvokļa tiesiskā valdītāja nav 

reģistrējusi dzīvokļa īpašumu Valsts zemes dienestā. Pamatojoties uz Puzes pagasta padomes 

1998.gada 10.decembra uzziņu Nr.298/1-9, īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Puzes pagasta 

padomei, NMK 90000079773, un līdz šim nav dzēstas. Minētais īpašums nav Ventspils novada 

pašvaldības grāmatvedības uzskaitē. Dzīvokļu īpašumu sastāvā ir: attiecīgais dzīvoklis un 

kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Dzīvokļu īpašnieki ar pašvaldība 
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noslēguši līgumu par komunālajiem pakalpojumiem: auksto un silto ūdeni, kanalizāciju, 

atkritumiem, apkuri, bet nav slēgti līgumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

2) Biedrība "Meldri A", reģistrācijas Nr.40008213471, 2013.gada 16.augustā ierakstīta Biedrību 

un nodibinājumu reģistrā (inf. No datubāzes: „LURSOFT"). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ”Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

51.pantā noteikto, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.pantu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 

likuma 8., 9.pantu, Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Ventspils novada 

domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2014.gada 21.augusta 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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. Nodot 2014.gada 1.oktobrī nekustamā īpašuma "Meldri", kadastra numurs 98600050210, 

pārvaldīšanas tiesības biedrībai „Meldri A“, reģ.Nr.40008213471, juridiskā adrese: „Meldri“-1, 

Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) viena mēneša laikā, no lēmuma stāšanās 

spēkā, organizēt nekustamā īpašuma, "Meldri" īpašumtiesību aktualizēšanu Zemesgrāmatā. 

3. Uzdot Puzes pagasta pārvaldei līdz 2014.gada 1.oktobrim šī lēmuma 1.punktā minētajam 

īpašumam: 

3.1.sakārtot mājas lietu, atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

3.2.sagatavot nodošanas- pieņemšanas aktu un organizēt mājas lietas nodošanu. 

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

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

lēmuma izrakstu: 

5.1.nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā biedrībai „Meldri A“, adrese: „Meldri“-1, Blāzma, Puzes pag., 

Ventspils nov., LV-3613; 

5.2.nodot Puzes pagasta pārvaldei, Nekustamo īpašumu nodaļai, Nodokļu nodaļai. 

 

14.§ 
PAR ĪRES UN PAKALPOJUMU PARĀDU USMAS PAGASTĀ 

   (ziņo: A.Stepanovičs) 

 

*** 
 

15.§ 
PAR ZEMES VIENĪBU PIEKRITĪBU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI  

   (ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam Gatim 

Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 2014.gada 23.jūlijā un 25.jūlijā saņēmusi Valsts zemes dienesta vēstules 

(reģistrētas Nr.IN16891 un IN17005) ar informāciju par Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9833 002 0086 un 9833 002 0082, ar 

lūgumu izvērtēt vēstulē minēto informāciju un pieņemt lēmumu par zemes vienību piekritību 

pašvaldībai.  

Ventspils novada pašvaldība iepazīstoties ar vēstuli un pašvaldības rīcībā esošo informāciju, 

konstatē: uz Valsts zemes dienesta vēstulēs norādītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
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9833 002 0086 un 9833 002 0082 atrodas fiziskām personām piederošas būves, bet nav pieņemti 

lēmumi par to piekritību vai piederību pašvaldībai, tāpēc pieņemams lēmums par zemes vienības 

piederību un statusu. 

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

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, 4'.panta  otro daļu; Ventspils novada 

domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2014.gada 21.augusta 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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. Noteikt, ka Ventspils novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības Piltenes pagastā: 

1.1. ar kadastra apzīmējumu 9833 002 0082, platība 1.08 ha, 

1.2. ar kadastra apzīmējumu 9833 002 0086, platība 4.64 ha. 
 

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

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

2.1. Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldei, Nekustamo īpašumu nodaļai, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību; 

2.2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam, adrese - Vasarnīcu iela 

20, Ventspils, LV-3601. 

 

16.§ 
PAR ZEMESGABALA „VENTAVAS ŪDENSTORNIS” DAĻAS NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS 

LIETOŠANĀ VAS „LATVIJAS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS” 

   (ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam Gatim 

Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2013.gada 21. martā starp Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

(turpmāk – LVRTC) un Ventspils novada pašvaldību tika noslēgts Līgums par sadarbību Eiropas 

Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru 

tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā Nr.102/2013 (turpmāk – Līgums). mērķis ir uzbūvēt nākamās 

paaudzes elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru Latvijas Republikas „baltajās” teritorijās, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgu pieejamību interneta piekļuvei ar uzlabotiem datu pārraides parametriem visā 

Latvijas Republikas teritorijā. Projekta ietvaros ir paredzēta sadarbība ar Latvijas pašvaldībām, kuru 

telpās paredzēts izveidot optiskā tīkla piekļuves punktus (PP) ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūrai. 

Projekta 1.kārtas ietvaros 2013.gadā Ventspils novadā ir izbūvēts viens PP Vārvē. Ventspils novada 

pašvaldība, ievērojot Ventspils novada domes 2013. gada 26. septembra lēmumu „Par zemesgabala 

„Vārves ūdenstornis” daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (protokols nr.9, 13.§) LVRTC, nodeva  

nekustamajā īpašumā „Vārves ūdenstornis”, kadastra Nr. 9884 007 0149, Vārvē, Vārves pagastā, 

Ventspils novadā, LV-3623, ietilpstošā zemesgabala daļu (2 m
2
) bezatlīdzības lietošanā LVRTC līdz 

2035. gada 31. augustam. 2014.gada maijā saņemta informācija no LVRTC par vēl viena PP 

izveidošanu Ventspils novadā pēc adreses: „Ventavas ūdenstornis”, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils 

novads, kura ietvaros plānots izbūvēt optisko kabeli un ārtelpu skapi zemes gabalā pie Ventavas 

ūdenstorņa. Šajā nolūkā tiek veikti grozījumi Sadarbības Līgumā, pievienojot Līguma 3.pielikumam 

norādītajam sarakstam vēl vienu PP.   

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr.79 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru 

pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” 
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69.1 punktu, - publiska persona un kapitālsabiedrība Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē, kas noslēgusi līgumu ar finansējuma saņēmēju par viena vai 

vairāku optiskā tīkla piekļuves punktu izveidi ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūrai, ir tiesīga 

finansējuma saņēmējam bezatlīdzības lietošanā nodot tādu savu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams 

aktivitātes īstenošanai; nekustamo īpašumu var nodot uz projekta īstenošanas laiku un uz visu projekta 

īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc projekta īstenošanas 

rezultātā izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā). 

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

otrās daļas 6.punktu, ceturto daļu, sesto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr.79 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti 

„Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā 

(platjoslas tīkla attīstība)” 69.1 punktu, un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 21.08.2014. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

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

A.Matisons, 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. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) bezatlīdzības lietošanā Eiropas 

Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko 

sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Ventavas ūdenstornis” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 014 0289 daļu 2 

(divu) kv.m. platībā, zemesgabala adrese: „Ventavas ūdenstornis”, Ventava, Vārves pagasts, 

Ventspils novads, uz termiņu līdz 2035.gada 31.augustam ieskaitot.   

 

2. Noslēgt Zemes lietošanas līgumu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu, un noteikt, ka līgums par 

pašvaldības zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas. 

 

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

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu: 

1.1.  nosūtīt VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, adrese: Ērgļu iela 7, Rīga, LV-

1012; 

1.2. nosūtīt SIA „PUNCTUM”, adrese: Ūnijas iela 39A, Rīga, LV-1039; 

1.3.  nodot Nekustamo īpašumu nodaļai, Vārves pagasta pārvaldei. 

 

 

17.§ 
PAR MORĀLĀ KAITĒJUMA ATLĪDZINĀJUMU I.H. 

   (ziņo: A.Stepanovičs, G.Landmanis) 

 

*** 

 

18.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 12.06.2014 LĒMUMĀ  

„PAR IZSTĀŠANOS NO BIEDRĪBAS „ZIEMEĻKURZEMES BIZNESA ASOCIĀCIJA““ 

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojums 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. 
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Ņemot vērā to, ka 20.08.2014 biedru kopsapulcē ir apstiprināta biedrības „12 krasti” reģ. 

Nr.40008126259, iepriekš sauktas - biedrība „Seši krasti” (nosaukums mainīts, pamatojoties uz 

biedrības kopsapulces 20.08.2014 lēmumu) darbības teritorijas paplašināšana visā Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu Ventspils novada lauku iedzīvotāju uzņēmējsabiedrības 

vides un sabiedrības labklājības līmeņa līdzsvarotu attīstību, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Čaklis, 

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

balsošanā M.Dadzim, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Grozīt novada domes 12.06.2014 lēmuma „Par izstāšanos no biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa 

asociācija” 3.punktu,  to izsakot jaunā redakcijā:  

 

„3. Lai nodrošinātu Ventspils novada pašvaldības interešu aizstāvību biedrības „12 krasti” pārvaldē, 

ievērojot biedrības „12 krasti” statūtus, dalībai EZF Padomē apstiprināt Ances pagasta pārvaldes 

vadītāju Airu Kajaku, Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci Laksbergu, Užavas pagasta 

pārvaldes vadītāju Laimu Erlihu-Štranku, Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieku Māri 

Dadzi, bet dalībai ELFLA padomē apstiprināt Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas 

vadītāju Gintu Roderti, Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju Helēnu Boitmani, Popes pagasta 

pārvaldes vadītāju Vilni Krauzi, Usmas pagasta pārvaldes vadītāju Gendrihu Šķesteru”.  

 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

parakstīšanas nodot ša lēmuma izrakstu Juridiskai nodaļai, Attīstības nodaļai (Roderte), Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Ventspils novada pašvaldības Ances, Popes, Puzes, 

Tārgales, Ugāles, Užavas un Usmas pagastu pārvades vadītājiem.  

19.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PROJEKTA 

NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja vietniekam M.Dadzim. 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.pantu, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 9., 10. un 

11.punktu un Ventspils novada domes 2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.22., 17.§) 

„Par Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi” izstrādāta Ventspils 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. 

     Izskatot iesniegto Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības projektu, pamatojoties uz 2012.gada 

16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 67.punktu un 2009.gada 25.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.970 

„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu, Ventspils novada domes 

Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas 2014.gada 29.augusta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

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

O.Doniņa, A.Matisons, 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. Nodot publiskajai apspriešanai Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 
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2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2014.gada 15.septembra līdz 2014.gada 

13.oktobrim.  

3. Uzdot Attīstības nodaļai (I.Straume) 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu 

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

kārtībā organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba uzdevumā minētajām 

institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 

4. Uzdot Attīstības nodaļai (I.Straume) sagatavot paziņojumu par Ventspils novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas projekta publisko apspriešanu ievietošanai pašvaldības mājas lapā un 

informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”. 

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

novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Attīstības nodaļai 

(I.Straume), izstrādātājam SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b - 502, Rīga, LV-

1045. 

 

20.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA 

PROJEKTA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI UN INSTITŪCIJU ATZINUMU 

SAŅEMŠANAI 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja vietniekam M.Dadzim. 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12. un 23.pantu, Ventspils novada domes 2013.gada 29.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7., 

15.§) „Par Ventspils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu”, sagatavota Ventspils novada teritorijas plānojuma redakcija un Vides pārskata 

projekts. 

     Izskatot iesniegto Ventspils novada teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskata projektu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.1.panta otrās daļas 2.punktu, 2012.gada 16.oktobra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 78.punktu, Ventspils novada domes Teritoriju un ekonomikas attīstības komitejas 

2014.gada 29.augusta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ventspils novada teritorijas 

plānojuma redakciju un Vides pārskata projektu. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2014.gada 15.septembra līdz 2014.gada 

13.oktobrim.  

3. Uzdot Attīstības nodaļai (I.Straume) 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu 

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

kārtībā organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba uzdevumā minētajām 

institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 

4. Uzdot Attīstības nodaļai (I.Straume) sagatavot paziņojumu par Ventspils novada teritorijas 

plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu ievietošanai pašvaldības 

mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”. 

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

novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Attīstības nodaļai 

(I.Straume), plānojuma izstrādātājam SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b - 502, 

Rīga, LV-1045. 
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21.§ 
PAR NEAPBŪVĒTA ZEMES GABALA „***”, ZIRU PAGASTĀ,  

ATSAVINĀŠANU  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

 

22.§ 
PAR IKMĒNEŠA PABALSTA PIEŠĶIRŠANU A.G. 

   (ziņo: A.Stepanovičs) 

 

*** 

23.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ  413 PASĀKUMĀ  

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 
(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojums 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. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu 

līdzfinansēt projektu "Informācijas stenda iegāde un uzstādīšana Piltenes pilsētā", kurš iesniegts:  

 8.kārtas ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa rīcības programmas ieviešanai 2007.-2013. 

gadam  

 413 pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā”  

 6.2. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot 

apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 

 

Sakarā ar to, ka sabiedrībai nav pieejama informācija par dažāda rakstura sabiedriskajiem, sporta, 

kultūras un cita veida brīvā laika pavadīšanas pasākumiem Piltenes pilsētā, jo iepriekšējais 

informācijas stends ir nolietojies, projekta ietvaros plānota jauna stenda iegāde un uzstādīšana vietā, 

kur norisinās visslielākā iedzīvotāju kustība - Piltenes pilsētas centrā. 

Projekta izmaksas sastāda: 

 kopējās izmaksas ar PVN - EUR 1200 (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi); 

 kopējās izmaksas bez PVN – EUR 991.74 (deviņi simti deviņdesmit viens euro 74 centi); 

 attiecināmās izmaksas – EUR 991.74 (deviņi simti deviņdesmit viens euro 74 centi); 

 ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmām izmaksām – EUR 892.57 (astoņi simti 

deviņdesmit divi euro 57 centi); 

 Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums (10% no attiecināmām izmaksām + neattiecināmās 

izmaksas, ko veido PVN 21%) – EUR 307.43 (trīs simti septiņi euro 43 centi).  

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

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 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: 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/


 22 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projektu „Informācijas stenda iegāde un uzstādīšana Piltenes 

pilsētā”, kas iesniegts biedrības „Seši krasti” organizētajā projektu konkursā ELFLA 

līdzfinansējuma saņemšanai. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 307.43 (trīs simti septiņi euro 43 centi), no pašvaldības 

2014.gada projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem. 

3. 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), Attīstības nodaļai (E.Roģe) un Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldei (J.Abakuks). 

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

Sēdi slēdz plkst. 15.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


