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

aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

www.ventspilsnovads.lv                         

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2017.gada 23.februārī                                                                               90 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās -                  Guntis Mačtams                                       

               Andris Vārpiņš   

                                   Ilva Cērpa 

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons  

                                   Māris Dadzis                          

                                   Aivars Čaklis  

                                   Vilnis Dzirnieks       

                                   Elita Kuģeniece                                      

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Artis Fetlers                 

 

Nav ieradies deputāts  Andris Jaunsleinis 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Inārs Bērtulsons, izpiddirektora vietnieks 

                            Lita Rollande, Nodokļu nodaļas vadītāja 

                            Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja 

                            Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                            Digna Gerule, Būvvaldes vadītāja 

                            Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

                            Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                            Ivita Meinarde, licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste 

                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem. 
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1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā.  

2. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “***”, Ziru pagastā, Ventspils 

novadā.  

3. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā ***, Piltenē, Ventspils novadā.  

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā.   

5. Par dzeramā ūdens piegādes maksas noteikšanu Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā līdz ūdensapgādes pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai.  

6. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

7. Par ēdināšanas pakalpojuma cenām Piltenes vidusskolā un Piltenes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Taurenītis”.  

8. Par nolikuma apstiprināšanu.  

9. Par nolikuma apstiprināšanu.  

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2015.gada 25.jūnija nolikumā Nr.7 “Licencēšanas 

komisijas nolikums”.  

11. Par L.P. zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījuma noraidīšanu.  

12. Par atteikšanos pārņemt neprivatizēto valsts dzīvokli Piltenē.  

13. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9866 008 0047 un 9878 003 0175, Tārgales 

pagastā, platību precizēšanu.  

14. Par dzīvokļa īpašumam “Briljanti”-8, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības.  

15. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

16. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

17. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

18. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

19. Par Ventspils novada domes debitoru parāda izvērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu.  

20. Par noteikumu apstiprināšanu.  

21. Par virtuves bloka telpu un iekārtu iznomāšanu Ugāles vidusskolā skolēnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai. 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

2. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

3. Par pašvaldības autoceļa “VA -7 Pasiekstes ceļš” nodalījuma joslas patapinājuma līgumu 

Vārves pagastā.  

4. Par nolikuma apstiprināšanu. 

5. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.  

6. Par izmaiņām domes lēmumā. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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: 

Apstiprināt šādu 2017.gada 23.februāra domes sēdes darba kārtību: 

 

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

kārtībā.  

2. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “***”, Ziru pagastā, Ventspils 

novadā.  

3. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā ***, Piltenē, Ventspils novadā.  
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4. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā.   

5. Par dzeramā ūdens piegādes maksas noteikšanu Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā līdz ūdensapgādes pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai.  

6. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

7. Par ēdināšanas pakalpojuma cenām Piltenes vidusskolā un Piltenes pirmsskolas izglītības 

iestādē “Taurenītis”.  

8. Par nolikuma apstiprināšanu.  

9. Par nolikuma apstiprināšanu.  

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2015.gada 25.jūnija nolikumā Nr.7 “Licencēšanas 

komisijas nolikums”.  

11. Par L.P. zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījuma noraidīšanu.  

12. Par atteikšanos pārņemt neprivatizēto valsts dzīvokli Piltenē.  

13. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9866 008 0047 un 9878 003 0175, Tārgales 

pagastā, platību precizēšanu.  

14. Par dzīvokļa īpašumam “Briljanti”-8, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības.  

15. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

16. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

17. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

18. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

19. Par Ventspils novada domes debitoru parāda izvērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu.  

20. Par noteikumu apstiprināšanu.  

21. Par virtuves bloka telpu un iekārtu iznomāšanu Ugāles vidusskolā skolēnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai. 

22. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

23. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

24. Par pašvaldības autoceļa “VA -7 Pasiekstes ceļš” nodalījuma joslas patapinājuma līgumu 

Vārves pagastā.  

25. Par nolikuma apstiprināšanu. 

26. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.  

27. Par izmaiņām domes lēmumā. 

 

 

1.§ 
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  9  lēmumu projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs ierosina deputātus atklāti balsot vienā balsojumā par visiem 9 lēmumu projektiem. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 9 lēmumu projektiem, 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. Apstiprināt iesniegtos 9 lēmumu projektus. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 14 (četrpadsmit) lapām. 
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2.§ 
PAR PATVAĻĪGAS BŪVNIECĪBAS SEKU NOVĒRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ „DZĪPARI”, 

ZIRU PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: D.Gerule) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Būvvaldes vadītājai D.Gerulei. 

 

D.Gerulei informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

     Ventspils novada pašvaldības Būvvaldē 2017.gada 31.janvārī saņemts M.V., personas kods ***, 

būvniecības iesniegums (reģ.Nr.BIS-BV-22.4-2017-223) un uzmērījuma rasējumi siltumnīcas 

jaunbūvei nekustamā īpašumā „Dzīpari”, Ziru pagastā, Ventspils novadā. 

    2016.gada 29.februārī Būvvaldē tika iesniegts paskaidrojuma raksts siltumnīcas jaunbūvei 

nekustamā īpašumā „***”, Ziru pagastā, Ventspils novadā. Pamatojoties uz saņemto M.V. 

paskaidrojuma rakstu, 2016.gada 29.februārī, veicot objekta apsekošanu Būvvaldes būvinspektore 

I.Zandmane objektā konstatēja patvaļīgas būvniecības pazīmes, uzbūvēta siltumnīca bez būvatļaujas un 

paskaidrojuma raksta.  

     Par pārbaudes laikā konstatēto, būvinspektore 03.03.2016. ir sastādījusi atzinumu Nr.BIS/BV-19.9-

2016-711, kurā norādīts, ka konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes – uzbūvēta siltumnīca uz 

stabveida keramzīta bloku pamatiem. Pārbaudes dienā būvdarbi netika veikti un pēc vizuālas apskates, 

tika konstatēts, ka būvdarbi pēdējo sešu mēnešu laikā nav veikti.  

Nekustamā īpašuma īpašnieka M.V., personas kods ***, rīcībā nav dokumentācijas, kas apliecinātu 

būvniecības likumību, attiecīgi, ir pamats uzskatīt, ka būvniecība ir veikta nelikumīgi.  

     Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā APK) 152.panta 

"Būvniecības noteikumu pārkāpšana" pirmās daļas nosacījumiem "Par būves renovāciju, 

rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas (izņemot gadījumus, kas noteikti 

Vispārīgajos būvnoteikumos) vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas noteikumu 

pārkāpšanu", piemērojams naudas sods fiziskām personām no 70,- EUR (septiņdesmit euro) līdz 700,- 

EUR (septiņi simti euro). 

    Ņemot vērā augstāk minēto, tiek konstatēts fakts, ka ir pagājis APK 37.panta pirmajā daļā norādītais 

sešu mēnešu termiņš administratīvā pārkāpumu lietas uzsākšanai. 

    APK 152.panta „Būvniecības noteikumu pārkāpšana” otrā daļa nosaka, ka par būves patvaļīgu 

būvniecību fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euru 00 

centi) līdz 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi). 

   Būvvalde izvērtējot būvinspektores 03.03.2016. atzinumu Nr.BIS/BV-19.9-2016-711 konstatē, ka 

nekustamā īpašumā „***”, kadastra numurs ***, Ziru pagastā, Ventspils novadā, ir patvaļīgi, pārkāpjot 

Būvniecības likuma 18.panta otrās daļas bez būvatļaujas (paskaidrojuma raksta) uzsākta būvniecība. 

Lai pabeigtu būvdarbus un  uzsāktu to ekspluatāciju, ir nepieciešams veikt būves legalizāciju.   

     Atbilstoši APK 238.1.pantā noteiktajam, Būvvaldei ir jāizvērtē saņemtās ziņas un jāpieņem lēmums 

par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu vai par atteikšanos uzsākt administratīvā 

pārkāpuma lietvedību ievērojot APK 238.2 un 239.pantā noteikto.  APK 239.panta pirmās daļas 

7.punkts nosaka, ka lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība 

jāizbeidz, ja līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas brīdim ir pagājuši APK 37.pantā 

paredzētie termiņi, tas ir, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja 

pārkāpums ir ilgstošs, no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.  

       Ņemot vērā iepriekš minēto un, vadoties no APK 238.ˡ pantā un 239.panta pirmās daļas 7.punktā 

noteiktā, Būvvalde nolēma atteikties uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par nekustamā 

īpašuma „***", kadastra numurs ***, Ziru pagastā, Ventspils novadā, veikto patvaļīgo būvniecību, jo 

ir pagājis APK 37.pantā paredzētais termiņš, kādā ir jāuzsāk administratīvā lietvedība. 
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     Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez 

būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta 

atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ir nepieciešami, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Būvniecības likuma 18.panta piektā 

daļā noteikts, ja būvinspektors saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu 

būvniecību, iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem - par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja 

konkrētā objekta būvniecību vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta 

vai par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes.  

      No augstāk minētā secināms, ka pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par patvaļīgi būvēto būvju 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

      Ņemot vērā iepriekš minēto, Būvvalde uzskata, ka konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst 

turpinot un pabeidzot būvniecību, atbilstoši iesniegtajam uzmērījumu rasējumam.  

      Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir 

nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā un Būvniecības likuma 

18.panta piektajā daļā noteikts, ja būvinspektors konstatē patvaļīgu būvniecību un uzraksta attiecīgu 

atzinumu, iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

1. par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā 

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi 

veikta; 

2. par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet 

gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, - arī pēc tā 

novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 

lēmums par atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var 

lemt par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

    Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldībai ir jāpieņem lēmums Būvvaldes konstatētās patvaļīgās 

būvniecības lietā, konkrētajā gadījumā tā ir siltumnīcas izbūve. 

     Pamatojoties uz Administratīvā procesa likumā noteiktajām prasībām, pēc nepieciešamo faktu 

konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas, Ventspils novada domei ir jāizvērtē 

lietas apstākļi un jāpieņem viens no šādiem lēmumiem: 

1. par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 

2. par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja 

piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības; 

3. par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais 

akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības. 

      Kā jau iepriekš minēts, Būvniecības likuma 18.panta piektā daļa nosaka, ja būvinspektora 

konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus var pieņemt lēmumu par 

iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei administratīvais akts 

ir jāizdod. Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei ir jālemj arī par 

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi: par administratīvā akta piemērotību 

attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu 

un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var 

attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

     Šajā sakarā pašvaldībai jāpieņem lēmums par iespēju turpināt būvniecību ar nosacījumu, ka tiek 

izpildītas Ventspils novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un 

citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai par būvniecības iepriekšējā stāvokļa 

atjaunošanu. 

      Jautājums tika izskatīts Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

sēdē 2017.gada 23.februārī. 

      Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā, piemērojot administratīvā procesa principus, 

Ventspils novada dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu 
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aizliedzama būvniecības turpināšana un pabeigšana. Tieši pretēji, atļaujot turpināt būvniecības 

procesu, apbūve tiks sakārtota atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, novēršot apkārtējai videi izdarīto 

kaitējumu. No iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka 

iesniedzējam ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un pabeigšanai. 

     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 

8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 70.pantu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 18.panta piektās daļas 2.punktu, Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, 

Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2016.gada 23.februāra 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. Atļaut M.V., personas kods ***, turpināt un pabeigt būvniecību nekustamā īpašumā „***”, 

kadastra numurs ***, Ziru pagastā, Ventspils novadā un ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā no šī 

lēmuma saņemšanas brīža, izpildīt Paskaidrojuma raksta II daļu (Būvdarbu pabeigšana). 

2. Kontroli par šā lēmuma izpildi veikt Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektoram 

(I.Zandmane). 

 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots šā lēmuma 1.punktā minētajam 

adresātam, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās 

personas var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-

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

 

4. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: 

4.1. ierakstītā sūtījumā M.V., ***; 

4.2. nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Būvvaldei.  
 

3.§ 
PAR PATVAĻĪGAS BŪVNIECĪBAS SEKU NOVĒRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ ***, PILTENĒ, 

VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: D.Gerule) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Būvvaldes vadītājai D.Gerulei. 

 

D.Gerulei informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

     Ventspils novada pašvaldības Būvvaldē 2017.gada 30.janvārī saņemts I.K, personas kods ***, 

iesniegums (reģ.Nr.BIS-BV-22.4-2017-231) un būvprojekts saimniecības ēkas, siltumnīcas un 

dzīvojamās mājas pārbūvei nekustamā īpašumā ***, Piltenē, Ventspils novadā. 

    Veicot plānveida apsekošanu nekustamā īpašumā Jelgavas ielā 7, Piltenē, Būvvaldes būvinspektors 

R.Cukurs  konstatēja patvaļīgās būvniecības pazīmes - dzīvojamai mājai uzbūvēta piebūve, uzbūvētās 

divas palīgēkas un siltumnīca. 

     Par pārbaudes laikā konstatēto, būvinspektors 2017.gada 30.janvārī ir sastādījis atzinumu 

Nr.BIS/BV-19.9-2016-708, kurā norādīts, ka konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes – bez 

būvatļaujas un bez būvvaldē saskaņotām projekta izmaiņām dzīvojamai mājai uzbūvēta piebūve, bez 

paskaidrojuma raksta uzbūvēta siltumnīca, bez būvatļaujas veikta saimniecības ēkas pārbūve. 

Pārbaudes dienā būvdarbi netika veikti un  pēc vizuālas apskates, tika konstatēts, ka būvdarbi pēdējo 

sešu mēnešu laikā nav veikti. Nekustamā īpašuma īpašnieka I.K. rīcībā nav dokumentācijas, kas 

apliecinātu būvniecības un būvju izmantošanas  likumību, attiecīgi, ir pamats uzskatīt, ka būvniecība ir 

veikta nelikumīgi. 
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     Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā APK) 152.panta 

"Būvniecības noteikumu pārkāpšana" pirmās daļas nosacījumiem "Par būves renovāciju, 

rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas (izņemot gadījumus, kas noteikti 

Vispārīgajos būvnoteikumos) vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas noteikumu 

pārkāpšanu", piemērojams naudas sods fiziskām personām no 70,- EUR (septiņdesmit euro) līdz 700,- 

EUR (septiņi simti euro). 

    Ņemot vērā augstāk minēto, tiek konstatēts fakts, ka ir pagājis APK 37.panta pirmajā daļā norādītais 

sešu mēnešu termiņš administratīvā pārkāpumu lietas uzsākšanai. 

    APK 152.panta „Būvniecības noteikumu pārkāpšana” otrā daļa nosaka, ka par būves patvaļīgu 

būvniecību fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euru 00 

centi) līdz 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi). 

   Būvvalde izvērtējot būvinspektora 30.01.2017. atzinumu Nr.BIS/BV-19.9-2016-708 konstatē, ka 

nekustamā īpašumā ***, kadastra numurs ***, Piltenē, Ventspils novadā, ir patvaļīgi, pārkāpjot 

Būvniecības likuma 18.panta otrās daļas bez būvatļaujas (paskaidrojuma raksta) uzsākta būvniecība. 

Lai pabeigtu būvdarbus un  uzsāktu to ekspluatāciju, ir nepieciešams veikt būvju legalizāciju.   

     Atbilstoši APK 238.1.pantā noteiktajam, Būvvaldei ir jāizvērtē saņemtās ziņas un jāpieņem lēmums 

par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu vai par atteikšanos uzsākt administratīvā 

pārkāpuma lietvedību ievērojot APK 238.2 un 239.pantā noteikto.  APK 239.panta pirmās daļas 

7.punkts nosaka, ka lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība 

jāizbeidz, ja līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas brīdim ir pagājuši APK 37.pantā 

paredzētie termiņi, tas ir, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja 

pārkāpums ir ilgstošs, no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.  

       Ņemot vērā iepriekš minēto un, vadoties no APK 238.ˡ pantā un 239.panta pirmās daļas 7.punktā 

noteiktā, Būvvalde nolēma atteikties uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par nekustamā 

īpašuma Jelgavas iela 7, kadastra numurs 9813 004 0103, Piltenē, Ventspils novadā, veikto patvaļīgo 

būvniecību, jo ir pagājis APK 37.pantā paredzētais termiņš, kādā ir jāuzsāk administratīvā lietvedība. 

     Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez 

būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta 

atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ir nepieciešami, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Būvniecības likuma 18.panta piektā 

daļā noteikts, ja būvinspektors saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu 

būvniecību, iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem - par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja 

konkrētā objekta būvniecību vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta 

vai par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes.  

      No augstāk minētā secināms, ka pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par patvaļīgi būvēto būvju 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

      Ņemot vērā iepriekš minēto, Būvvalde uzskata, ka konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst 

turpinot un pabeidzot būvniecību, atbilstoši iesniegtajam uzmērījumu rasējumam.  

      Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir 

nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā un Būvniecības likuma 

18.panta piektajā daļā noteikts, ja būvinspektors konstatē patvaļīgu būvniecību un uzraksta attiecīgu 

atzinumu, iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

1. par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā nepieļauj 

normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas 

nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta; 

2. par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet 

gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, - arī pēc tā novēršanas 

vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums par 

atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

    Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldībai ir jāpieņem lēmums Būvvaldes konstatētās patvaļīgās 

būvniecības lietā, konkrētajā gadījumā tā ir saimniecības ēkas, siltumnīcas un dzīvojamās mājas 

pārbūve. 
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     Pamatojoties uz Administratīvā procesa likumā noteiktajām prasībām, pēc nepieciešamo faktu 

konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas, Ventspils novada domei ir jāizvērtē 

lietas apstākļi un jāpieņem viens no šādiem lēmumiem: 

1. par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 

2. par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja 

piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības; 

3. par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka 

administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības. 

      Kā jau iepriekš minēts, Būvniecības likuma 18.panta piektā daļa nosaka, ja būvinspektora 

konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus var pieņemt lēmumu par 

iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei administratīvais akts 

ir jāizdod. Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei ir jālemj arī par 

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi: par administratīvā akta piemērotību 

attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu 

un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var 

attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 

     Šajā sakarā pašvaldībai jāpieņem lēmums par iespēju turpināt būvniecību ar nosacījumu, ka tiek 

izpildītas Ventspils novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un 

citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai par būvniecības iepriekšējā stāvokļa 

atjaunošanu. 

      Jautājums tika izskatīts Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

sēdē 2017.gada 23.februārī. 

      Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā, piemērojot administratīvā procesa principus, 

Ventspils novada dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu 

aizliedzama būvniecības turpināšana un pabeigšana. Tieši pretēji, atļaujot turpināt būvniecības 

procesu, apbūve tiks sakārtota atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, novēršot apkārtējai videi izdarīto 

kaitējumu. No iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka 

iesniedzējam ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un pabeigšanai. 

     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 

8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 70.pantu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 18.panta piektās daļas 2.punktu, Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, 

Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2016.gada 23.februāra 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. Atļaut I.K., personas kods ***, turpināt un pabeigt būvniecību nekustamā īpašumā ***, 

kadastra numurs ***, Piltenē, Ventspils novadā un ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā no šī lēmuma 

saņemšanas brīža, saņemt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

2. Kontroli par šā lēmuma izpildi veikt Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektoram 

(R.Cukurs). 

 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots šā lēmuma 1.punktā minētajam 

adresātam, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās 

personas var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, 

LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

4. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: 

4.1. ierakstītā sūtījumā I.K., ***, 

4.2. nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Būvvaldei.  
 



 10 

4.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES LĒMUMĀ  

(ziņo: I.Bērtulsons) 

 

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

 

I.Bērtulsons informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai precizētu Ventspils domes sēdes 2016.gada 29.septembra lēmumu „Par pakalpojumu tarifiem“ 

(protokols Nr.82, 22.§) ”Par pakalpojumu tarifiem” un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.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 2016.gada 29.septembra lēmuma ”Par pakalpojumu tarifiem” 

(protokols Nr.82, 22.§) 1.3.punkta paskaidrojuma daļā grozījumus un aizstāt vārdus  ”*Siltā ūdens 

izcenojums” ar vārdiem ”*Siltā ūdens  uzzsildīšanas izcenojums”. 

2. Lēmums stājās spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) nākamajā darba dienā pēc domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodrošināt informācijas par šā lēmuma 1.punktā noteikto, publicēšanu 

Ventspils novada domes informatīvajā bezmaksas izdevumā „Ventspils novadnieks” un internetā 

pašvaldības mājas lapā. 

4. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu pilsētas/pagasta pārvaldēm, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību, Komunālai nodaļai, sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), 

Stiklu internātskolai, PSIA „Ugāles nami”. 

 

5.§ 
PAR DZERAMĀ ŪDENS PIEGĀDES MAKSAS NOTEIKŠANU VENTAVAS CIEMĀ, VĀRVES 

PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ LĪDZ ŪDENSAPGĀDES PAKALPOJUMA KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANAI 

(ziņo: I.Bērtulsons) 

 

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

 

I.Bērtulsons informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz 2017.gada 30.janvāra BIOR laboratorijas veikto ūdens paraugu testēšanas rezultātiem 

un 2017.gada 17.februāra Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas atzinumu par Ventavas 

ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā, ūdensapgādes sistēmā konstatētā ūdens neatbilstību dzeramā 

ūdens kvalitātes prasībām atbilstoši 2003.gada 29.aprīļa Ministru Kabineta noteikumu „Dzeramā ūdens 

obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” un līdz pasākumu 

izpildei atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanā ir nepieciešams veikt ūdens 

piegādes pārrēķinu, samazinot maksu par dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem Ventavas ciemā, 

Vārves pagastā, Ventspils novadā. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.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. Noteikt, ka no 2017.gada 1.marta iedzīvotājiem Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā, piemērot 20% atlaidi par patērēto ūdeni. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktā atlaide ir spēkā līdz šā domes lēmuma atcelšanai. 

3. Uzdot Vārves pagasta pārvaldes vadītājai G.Ansonei līdz 2017.gada 28.februārim nodrošināt 

ūdens skaitītāju rādījumu uzņemšanu un to nodošanu Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Komunālai nodaļai sadarbībā ar Vārves pagasta pārvaldi 

līdz 2017.gada 6.martam iesniegt domes vadībai pasākuma plānu, kas paredzētu atbilstošas 

kvalitātes dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanu Ventavas ciemā, Vārves pagastā. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam 

Ināram Bērtulsonam. 

6. Uzdot Vārves pagasta pārvaldei informēt Ventavas ciema, Vārves pagasta, Ventspils novada, 

iedzīvotājus par šā lēmuma 1.punktā noteikto.  

7. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Vārves pagasta pārvaldei (G.Ansone), 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Komunālai nodaļai (A.Šlangens), 

izpilddirektora vietniekam (I.Bērtulsonam). 

 

6.§ 
PAR PAŠVALDĪBU SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANU 

(ziņo: A.Klimovičai) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par   lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Savstarpējo norēķinu veikšanai  atbilstoši 2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem“ 10. un 11. punktā noteiktajam, un  ņemot vērā  izglītojamo skaitu 2017.gada 1.janvārī 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“15.panta 

pirmās daļas 4.punktu,21.panta pirmās daļas 14.punkta „g“ apakšpunktu,Izglītības likuma 17.panta 

otro daļu, kā arī saskaņā ar  Ventspils novada domes Finanšu komitejas  09.02.2017. lēmumu un 

Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2017.gada 16.februāra 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. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kurš apmeklē novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas grupu, izmaksas mēnesī  no 

2017.gada 1.janvāra līdz 2017. gada 31.decembrim saskaņā ar  pielikumu Nr.1 ( Pielikums Nr.1 uz 

1 lapas). 
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2. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kurš apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas mēnesī no 2017.gada 

1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim saskaņā ar pielikumu Nr.2 (Pielikums Nr.2 uz 1 lapas). 

 

3. Lēmums stājas  spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

4. Pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju A.Klimoviču parakstīt līgumus ar pašvaldībām, kuru teritorijā 

dzīvojošie (deklarētie) audzēkņi apmeklē Ventspils novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas un 

pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī citus dokumentus saistībā ar pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.  

 

5. Uzdot Izglītības pārvaldei ( A.Klimoviča): 

5.1. Katru ceturksni precizēt audzēkņu skaitu izglītības iestādēs; 

5.2. Rēķinu un precizēto audzēkņu sarakstu nosūtīt pašvaldībām savstarpējo norēķinu veikšanai 15  

dienas pirms līgumā norādītā samaksas termiņa; 

5.3. Veikt līguma izpildes  kontroli. 

 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu visu novada vispārizglītojošo skolu direktoriem, visām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, Izglītības pārvaldei un Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību.  
 

7.§ 
PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA CENĀM PILTENES VIDUSSKOLĀ UN PILTENES 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „TAURENĪTIS” 

(ziņo: A.Klimovičai) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par   lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar SIA „OSKO” iesniegumu  par preču un pakalpojumu cenu pieaugumu un ņemot vērā SIA 

„OSKO” ēdināšanas izmaksu tāmes aprēķinus un, lai nodrošinātu 12.03.2012. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacienti” izpildi, ar 2017.gada 

1.februāri nepieciešams noteikt Piltenes vidusskolā sekojošas cenas: 1.-4.klasei-EUR 1,72 (bija 1,42 ), 

5.-12.klasei-EUR 1,89 (1,59); un pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis” sekojošas cenas 1,5-2 

gadu vecumam EUR 2,45 bija (2,20), un 3-6 gadu vecumam- EUR 2,65 (bija 2,40). Pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā Ventspils novada domes 

Finanšu komitejas 09.02.2017. 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. Apstiprināt skolēnu ēdināšanas cenu izmaksas Piltenes izglītības iestādēs, kas piemērojamas ar 

01.02.2017. sekojoši: 

1.1.Piltenes vidusskolā 1.-4.klasei EUR 1,72 (vienā dienā)  un 5.-12.klasei EUR1,89 (vienā  dienā) ; 

1.2.Piltenes pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis” 1-2 gadu vecumam EUR 2,45, t.sk. brokastis 

EUR 0,50, pusdienas –EUR 1,45, launags-EUR 0,50  (vienā dienā), un  3-6 gadu vecumam EUR 

2,65, t.sk. brokastis- EUR 0,50, pusdienas –EUR 1,65, launags- EUR 0,50 ( vienā dienā). 
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2. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2015.gada 

28.augusta lēmumu (protokols Nr.58,2§) „Par ēdināšanas pakalpojumu cenām Piltenes vidusskolā 

un Piltenes pirmsskolas izglītības iestādē ‘Taurenītis”. 

 

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

iedalīt papildus finansējumu  EUR 7630,- no pamatbudžeta nesadalītās rezerves atlikuma 

brīvpusdienu izmaksu segšanai šā lēmuma 1.
 
punktā minētajiem izglītojamiem Piltenes vidusskolai 

–EUR 6345,- un Piltenes pirmsskolas izglītības iestādei „Taurenītis”-EUR 1285,-. 

 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (G.Treigūte) sagatavot vienošanos pie 

15.09.2016. līguma Nr. SL/2016./507 „Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu” ar SIA” OSKO” 

par izglītojamo ēdināšanu saskaņā ar šā lēmuma 1.punktu. 

 

5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei  

(A.Klimoviča). 

 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes vidusskolai (B.Šulca), Piltenes pirmsskolas 

izglītības iestādei „Taurenītis”( I.Griķe), Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

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

grāmatvedību (I.Garoza), Ventspils novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai 

(G.Treigūte). 

 

8.§ 
PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Klimovičai) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par   lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ievērojot to, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos var izdot iekšējos 

normatīvos aktus un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā dzīvojošos jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, brīvā 

laika pavadīšanā, kā arī šim mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi 2017.gadā, tad ir 

izstrādāts konkursa nolikums „Ventspils novada pašvaldības 2017.gada projektu finansēšanas konkursa 

„Jaunietis darbībā – 2017“ nolikums“. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punkra, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2017.gada 16.februāra 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. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 2017.gada projektu finansēšanas konkursa 

„Jaunietis darbībā – 2017“ nolikums“ (pielikums uz 17 (septiņpadsmit) lapām). 
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2. Pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju A.Klimoviču nodrošināt šā lēmuma 1.punktā konkursa 

organizēšanu, parakstīt finansēšanas līgumus ar konkursā atbalstītā projekta pieteicēju. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu parakstīšanai. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam G.Mačtamam un Izglītības pārvaldei, D.Veidemanim. 

6. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un 

iespēju pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam kārtējā Ventspils novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks“, 3.darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanas 

brīža novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

 

9.§ 
PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Klimovičai) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par   lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ievērojot to, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos var izdot iekšējos 

normatīvos aktus un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā dzīvojošos bērnu un jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, 

brīvā laika pavadīšanā, kā arī šim mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi 2017.gadā, tad ir 

izstrādāts nolikums „Ventspils novada pašvaldības 2017.gada bērnu un jauniešu radošo darbnīcu 

organizēšanas kārtība”.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2017.gada 16.februāra 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. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 2017.gada bērnu un jauniešu radošo darbnīcu 

organizēšanas kārtība” (pielikums uz 7 (septiņām) lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam 

G.Mačtamam un Izglītības pārvaldei un visām Ventspils novada vispārizglītojošām skolām. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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10.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2015.GADA 25.JŪNIJA NOLIKUMĀ NR.7 

“LICENCĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS” 

(ziņo: I.Meinarde) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu licencēšanas un vides pārvaldības speciālistei 

I.Meinardei. 

I.Meinarde informē par   lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pašvaldībām Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļā ir noteikts uzdevums organizēt valstij piederošo 

zvejas tiesību izmantošanu. Saskaņā ar Ventspils novada domes 2013.gada 11.jūlija lēmumu “Par 

novada domes komisiju sastāva noteikšanu” (protokols Nr.3, 5.§) šīs funkcijas izpildi nodrošina 

Ventspils novada domes izveidota Licencēšanas komisija, kuras kompetencē ietilpst izlemt jautājumus 

saistībā ar rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadali zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā. Ar Ventspils novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumu apstiprinātā nolikuma Nr.7  

“Licencēšanas komisijas nolikums” (protokols Nr.55, 11.§) (turpmāk - Nolikums) 30.11.apakšpunktā ir 

noteikts, ka Licencēšanas komisija ir tiesīga apstiprināt izsoles nolikumus, ja iesniegumu skaits pārsniedz 

pašvaldībai iedalīto zvejas rīku skaita limitu. 

Ņemot vērā to, ka Nolikumā nav paredzētas Licencēšanas komisijas tiesības apstiprināt rūpnieciskās 

zvejas rīku limitu izsoles nolikumus, kad rīkojama atklāta izsole uz atlikušajiem rūpnieciskās zvejas 

rīkiem visiem interesentiem (atklātā izsole), Zvejniecības likuma 11. panta sestā daļa un Ministru 

kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 49.punktā   norādītajos gadījumos,  kā arī 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.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  grozījumus Ventspils novada domes 2015.gada 25.jūnija nolikumā Nr.7 “Licencēšanas 

komisijas nolikums”, izsakot 30.punkta 30.11.apakšpunktu šādā redakcijā: ”30.11. apstiprināt 

rūpnieciskās zvejas rīku limitu izsoles nolikumus”.   

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt izmaiņas Ventspils novada domes 2015.gada 25.jūnija 

nolikumā Nr.7 “Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas nolikums”.  

 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

4. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Licencēšanas un vides pārvaldības speciālistei 

(I.Meinarde). 

 

11.§ 
PAR L.P. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANAS PIEPRASĪJUMA NORAIDĪŠANU 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

 

G.Treigūte  informē par  lēmuma projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Iepazīstoties ar iesniegto lēmuma projektu, 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. Apstiprināt iesniegto lēmuma projektu. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 3 (trijām) lapām. 

 

12.§ 
PAR ATTEIKŠANOS PĀRŅEMT NEPRIVATIZĒTO VALSTS DZĪVOKLI LIELĀ IELĀ 88-4, 

PILTENĒ, VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2017.gada 9.februārī saņemts un ar Nr.IN3351 reģistrēta valsts akciju 

sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, reģ.Nr.40003192154, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, 2017.gada 

9.februāra vēstule Nr.1.17/1768 “Par neizīrēta valsts dzīvokļa nodošanu pašvaldības īpašumā”, kurā 

saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 

21.punktu un Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju 

neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 2. un 3.punktu, Ventspils novada pašvaldībai 

piedāvā pārņemt īpašumā neizīrēto valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Lielā ielā 88, Piltenē, Piltenes 

pagastā, Ventspils novadā, un pieņemt lēmumu par minētā dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā. 

Ventspils novada dome no Piltenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000009993 

datorizdrukas, NINO datubāzes un Ventspils novada teritorijas plānojuma konstatē: 

1) Piedāvātais dzīvoklis Nr.4 ir otrā stāva divistabu dzīvoklis (kopējā platība 46,0 m
2
, t.sk. 

dzīvojamo platību 27,5 m
2
), atrodas nekustamajā īpašumā Lielā ielā 88, kadastra numurs 

98130020409. Uz 5333 m
2
 (0,5333 ha) zemes gabala (kadastra apzīmējums 98130020409) dzīvojamā 

māja (kadastra apzīmējums ...001) un divas palīgēkas (kadastra apzīmējums ...002, ...003). 

Zemesgrāmatā reģistrēti 3 dzīvokļu īpašumi, kas privatizēti fiziskai personai. 

2) Nekustamais īpašums Lielā ielā 88 atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) Piltenē. 

Ņemot vērā, ka Ventspils novada pašvaldības īpašumā ir personām neizīrēti dzīvokļu īpašumi, kuri 

izmantojami likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā paredzētās autonomās 

funkcijas — sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā — izpildes nodrošināšanai 

un pamatojoties uz šā likuma 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās 

mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija 

noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā” 

3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība piedāvājumu par dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas 

pārņemšanu savā īpašumā izskata domes sēdē mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas un 

lēmumu nosūta valsts dzīvojamās mājas valdītājam, 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: 
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1. Atteikt pārņemt Ventspils novada pašvaldības īpašumā VAS „Privatizācijas aģentūra” piedāvāto 

neizīrēto valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Lielā ielā 88, Piltenē, Piltenes pagastā, Ventspils novadā. 

2. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas šī 

lēmuma izrakstu nosūtīt elektroniski: e-pasts: info@pa.gov.lv . 
 

 

13.§ 
PAR  ZEMES VIENĪBU AR KADASTRA APZĪMĒJUMIEM 9866 008 0047 UN 9878 003 0175,  

PLATĪBU PRECIZĒŠANU  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 2017. gada 14. februārī ir saņēmusi IK “Mersolits” mērnieces 

Solvitas Vieško, sertifikāta Nr. AB000000022, iesniegumu (reģ. Nr. IN3738) ar lūgumu apstiprināt 

platību izmaiņas zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9866 008 0047 un 9878 003 0175, sakarā 

ar to, ka uzmērīto platību atšķirība ar Centrālās zemes komisijas 2010. gada 11. oktobra lēmumu Nr. 

7650 “Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes proformas pabeigšanai paredzēto zemi” grafiskā 

pielikumā minēto platību pārsniedz pieļaujamo atšķirību. Iesniegumam pievienoti divi zemes robežu 

plānu projekti. 

Ventspils novada pašvaldība iepazīstoties ar mērnieces Solvitas Vieško iesniegumu un pašvaldības 

rīcībā esošo informāciju, konstatē: 

1.  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 008 0047 lietotāja saskaņā ar Valsts zemes 

dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem, ir 

reģistrēta G.G., personas kods ***. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9866 008 0047 līdz šim nav 

instrumentāli uzmērīta, zemes vienības platība VZD NĪVKIS noteikta ar grafiskām metodēm – 0.8 ha. 

Atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas (CZK) 2010. gada 11.oktobra lēmumam 

(atzinumam) Nr.7650 “Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto 

zemi“ G.G. atzītas īpašuma tiesības uz Ventspils novada zemes gabaliem 7.22 ha platībā, tai skaitā uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9866 008 0047, 0.8 ha platībā. Lēmumam grafiskais pielikums 

ir pievienots. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, sertificēta mērniece Solvita Vieško 

noteikusi, ka faktiski dabā zemes vienības platība ir 0.6657 ha. Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta 

atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā attēlotajām augstāk minētās zemes vienības robežām un 

situācijai dabā. 

2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0175 lietotāja saskaņā ar Valsts zemes 

dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem, ir 

reģistrēta G.G., personas kods ***. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0175 līdz šim nav 

instrumentāli uzmērīta, zemes vienības platība VZD NĪVKIS noteikta ar grafiskām metodēm – 1.0 ha. 

Atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas (CZK) 2010. gada 11.oktobra lēmumam 

(atzinumam) Nr.7650 “Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto 

zemi“ G.G. atzītas īpašuma tiesības uz Ventspils novada zemes gabaliem 7.22 ha platībā, tai skaitā uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0175, 1.0 ha platībā. Lēmumam grafiskais pielikums 

ir pievienots. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, sertificēta mērniece Solvita Vieško 

noteikusi, ka faktiski dabā zemes vienības platība ir 0.83 ha. Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta 

atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā attēlotajām augstāk minētās zemes vienības robežām un 

situācijai dabā. 

3. Likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“ 2. panta devītā daļa nosaka: “Ja 

kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību 

vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu 

mailto:info@pa.gov.lv
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pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par 

zemes platības precizēšanu.” Tā kā, veicot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9866 008 0047 un 

9878 003 0175 pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu, konstatēta platību atšķirība, kas pārsniedz 

Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas 

noteikumi” 188. punktā norādīto pieļaujamo platību atšķirību, nepieciešams pašvaldībai pieņemt 

lēmumu par iepriekš minēto zemes vienību platību precizēšanu. 

Ievērojot augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu; likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos“ 2. panta devīto daļu; Ministru 

kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" 

187., 188., 287. punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2017.gada 16. februāra atzinumu, 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. Precizēt kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās platības zemes vienībām: 

1.1. ar kadastra apzīmējumu 9866 008 0047 – 0.6657 ha,  

1.2. ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0175 – 0.83 ha. 
 

2. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas šā 

lēmuma izrakstu: 

2.1. Nosūtīt elektroniska dokumenta formā Solvitai Vieško, e-pasta adrese: solvita.viesko@inbox.lv 

2.2. Nosūtīt elektroniska dokumenta formā Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 

Ventspils birojam, e-pasta adrese: kac.ventspils@vzd.gov.lv 
 

 

14.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM "BRILJANTI" - 8, USMAS PAGASTĀ,  

PIEKRĪTOŠĀ ZEMESGABALA DOMĀJAMĀS DAĻAS  

NODOŠANU ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2017.gada 30.janvārī saņemts R.G., personas kods ***, pilnvarnieka 

R.G., norādītā dzīvesvietas adrese – ***, iesniegums (reģ. Nr. IN2222) ar lūgumu piešķirt R.G. 

valdījumā esošajam dzīvokļa īpašumam "Briljanti" - 8, Usmā, piekrītošā zemesgabala 351/14624 

domājamās daļas. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 2017.gada 19.janvāra R.G. izsniegta 

notariāli apliecināta (zvēr. notārs M. Laiviņa-Laiveniece) Ģenerālpilnvara R.G. Nr.172, 1993.gada 

9.februāra Vienošanās par dzīvokļa "Briljanti" - 8 nodošanu par pajām Nr.25, 2017.gada 26.janvāra 

Mantojuma apliecība. 

Izskatot R.G. iesniegumu, lietā esošos dokumentus, datus Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS), Ventspils novada dome konstatē:  

1) Dzīvokļa īpašums „Briljanti” - 8, kadastra numurs 9874 900 0038, Usmā, Usmas pag., Ventspils 

nov., atrodas pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu (24 dzīvokļi) mājā "Briljanti", kura ierakstīta 

Usmas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000501399 uz Ventspils novada pašvaldības 

vārda. Vienistabas dzīvokļa "Briljanti" - 8, kadastra Nr. 9874 900 0038, kopējā platība 35.1 m
2
, 

tam piekrītošā mājas un zemes gabala kopīpašuma daļa – 351/14624. Māja atrodas uz pašvaldībai 

piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98740060201, platība 0.1997 ha (1997 m
2
). 

Dzīvokļa īpašumu „Briljanti” - 8, kadastra Nr. 9874 900 0038, ir privatizējusi Velta Zvingule, 

mailto:solvita.viesko@inbox.lv
mailto:kac.ventspils@vzd.gov.lv
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personas kods 040622-11638, izpērkot to no Ventspils rajona paju sabiedrības „Usma” saskaņā ar 

1993.gada 9.februāra Vienošanās par dzīvokļa "Briljanti" - 8 nodošanu par pajām. Saskaņā ar 

2017.gada 26.janvāra Mantojuma apliecību Nr.322, kuru izsniedzis zvērināts notārs Monika 

Laiviņa-Laiveniece, par V.Z. mantinieci apstiprināta viņas meita R.G., personas kods ***. 

Tādējādi šobrīd VZD NĪVKIS kā dzīvokļa "Briljanti" – 8 tiesiskā valdītāja ir reģistrēta R.G..  

2) Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka „ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo 

dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu 

un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta”, 

75. panta ceturto daļu, kas paredz: "Šā (75.p.) panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu 

īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez 

atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības”.  

Ievērojot augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2016.gada 8.decembra atzinumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 17.punktu; likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 

pirmo daļu, 4.daļu; Paziņošanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.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. Nodot R.G., personas kods ***, īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam „Briljanti” - 8, kadastra 

Nr. 9874 900 0038, piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98740060201, platība 

0.1997 ha, 351/14624 domājamās daļas. 

2. Uzdot pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) 10 darba dienu laikā no šī lēmuma 

spēkā stāšanās sagatavot vienošanos par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98740060201, 

platība 0.1997 ha, 351/14624 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības šī lēmuma 1.punktā minētajai 

personai. 

3. Uzdot pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību viena mēneša laikā no šī lēmuma 

2.punktā minētās noslēgtās vienošanās kopijas saņemšanas, izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļu 

uzskaites (bilances) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98740060201, platība 0.1997 ha, 

351/14624 domājamās daļas.  

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

Atbilstoši Paziņošanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktam: dokumenta paziņošanu iestāde var 

veikt uz vietas iestādē. Lēmumu adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Ventspils novada domes 

Administratīvo aktu strīdu komisijā, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601, viena mēneša laikā, skaitot 

no tā spēkā stāšanās dienas. 

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

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu: 

5.1. nosūtīt R.G. pilnvarniekam R.G., adrese – ***; 

5.2. Nodot: Nekustamo īpašumu nodaļai; Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību; Usmas 

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

 

15.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkuma “Kosmētiskā remonta veikšana objektos Puzes pamatskola un pirmskolas 

grupā “Skola”, Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā”, ar identifikācijas nr. VND2017/13, 
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rezultātiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 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 procentu likmi, kosmētiskā remonta 

veikšanai objektos Puzes pamatskola un pirmskolas grupā “Skola”, Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, 

Ventspils novadā, 31 677,73 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis seši simti septiņdesmit septiņi euro un 

73 centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 5 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

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 2017.gada 1.martam. 

 

5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza). 

 

16.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkuma “Tārgales pamatskolas virtuves bloka kosmētiskais  remonts, Tārgales 

ciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā”, ar identifikācijas nr. VND2017/11, rezultātiem, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

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

balsojot: PAR – 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 procentu likmi, Tārgales pamatskolas 

virtuves bloka kosmētiskajam  remontam, Tārgales ciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 

43 041,29 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši  četrdesmit viens euro un 29 centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 7 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

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 
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nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē līdz 2017.gada 1.martam. 

 

5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

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

 

17.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkuma “Kosmētiskā remonta veikšana PII “Zemenīte”, Popes ciemā, Popes 

pagastā, Ventspils novadā”, ar identifikācijas nr. VND2017/8, rezultātiem, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 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 procentu likmi, kosmētiskā remonta 

veikšana PII “Zemenīte”, Popes ciemā, Popes pagastā, Ventspils novadā, 40 924,27 EUR 

(četrdesmit tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro un 27 centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 7 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

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 2017.gada 1.martam. 

5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

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

 

18.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkuma “Zūru pamatskolas stadiona jaunbūve”, ar identifikācijas nr. VND2016/74, 

rezultātiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 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: 
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1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, Zūru pamatskolas 

stadiona jaunbūvei, 372 247,05 EUR (trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši divi simti četrdesmit 

septiņi euro un 02 centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 20 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

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 2017.gada 1.martam. 

5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

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

 

 

19.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES DEBITORA PARĀDU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS 

IZVEIDOŠANU UN NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU  

(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 nodrošinātu vienotas darbības debitoru parādu izvērtēšanā un efektīvāk veiktu darbu ar debitoru 

parādu piedziņām ir nepieciešams izveido Ventspils novada pašvaldībā Debitoru parādu izvērtēšanas 

komisiju. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 

2.punktu,  Finanšu komitejas 09.02.2017. sēdes atzinumu, 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. Izveidot Ventspils novada pašvaldības Debitoru parādu izvērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) 

7 locekļu sastāvā un par šīs komisijas locekļiem apstiprināt:   

1.1. Litu Rollandi;  

1.2. Ingrīdu Garozu; 

1.3. Gati Landmani; 

1.4. Gunitu Treigūti; 

1.5. Alfrēdu Paulānu; 

1.6. Daini Valdmani; 

1.7. Aldu Siliņu. 

2. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikuma projektu “Debitoru parādu izvērtēšanas komisijas 

nolikums” (pielikumā uz piecām lapām). 

3. Nolikums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 
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4. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot attiecīgos grozījumus 2013.gada 12.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.19 (protokols Nr.8, 3.§) „Ventspils novada pašvaldības nolikums” saskaņā ar šā 

lēmuma 1.punktu. 

5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

6. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu 1.punktā minētām personām, Personāla nodaļai, 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

20.§ 
PAR NOTEIKUMU APSTIPRINĀŠANU 

(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 pilnveidotu Ventspils novada pašvaldības debitoru parādu piedziņas procesu un lai nodrošinātu 

vienotas darbības gadījumos, kad pašvaldības debitori nepilda ar līgumu un normatīviem aktiem 

uzņemtās saistības, ir izstrādāti noteikumi “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtības 

noteikumi”. 

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

2.punktu, Finanšu komitejas 09.02.2017. sēdes atzinumu, 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. Apstiprināt Ventspils novada domes noteikumu projektu “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

piedziņas kārtības noteikumi” (pielikumā uz trīs lapām). 

2. Lēmums un noteikumi stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu ar noteikumiem Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību, Juridiskai nodaļai, Nodokļu nodaļai. 

 

21.§ 
PAR VIRTUVES BLOKA TELPU UN IEKĀRTU IZNOMĀŠANU  

UGĀLES VIDUSSKOLĀ SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
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Pamatojoties uz Ventspils novada domes (turpmāk Dome) 2012.gada 28.jūnija lēmumu "Par 

nedzīvojamo telpu nomu Ugāles vidusskolā skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai" (protokols 

Nr.62, 40.§), tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums (Līgums) ar SIA "Audora", reģistrācijas 

Nr. 41203035186, juridiskā adrese „Priedes” - 3, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., par virtuves, 

palīgtelpu lietošanu Ugāles vidusskolas ēkā, adresē Skolas iela 5A, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils 

novads. Līguma termiņš ir noteikts līdz 01.08.2017. Sakarā ar nepieciešamību veikt virtuves un 

palīgtelpu remonta un rekonstrukcijas darbus, skolēnu ēdināšanai uz laiku tika ierādītas citas telpas 

skolā. Sakarā ar to, ka Ugāles vidusskolas virtuves bloka un ēdnīcas telpu remontdarbi ir pabeigti 

(09.02.2017. Akts par pieņemšanu ekspluatācijā, kods 16015490980213), skolēnu ēdināšana var 

atsākties atjaunotajās telpās.  

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 

ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). Pašvaldības 

funkciju ietvaros ietilpst arī pienākums organizēt skolnieku ēdināšanas pakalpojumus, sniedzot tos tieši 

vai piesaistot attiecīgās nozares uzņēmējus. Tā kā konkurss par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 

Ugāles vidusskolā 2016./2017. mācību gada otrajā pusgadā nav organizēts, ir racionāli noslēgt skolas 

virtuves telpu nomas līgumu ar līdzšinējo pakalpojumu sniedzēju - SIA "Audora". Tādēļ telpu nomas 

līguma termiņš paredzams līdz laikam, kamēr publiskā iepirkuma konkursa kārtībā ir apstiprināts 

nākamā mācību gada skolu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs vai noteikta cita kārtība skolēnu 

ēdināšanā.  

Ievērojot augstāk minēto, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2016.gada 22.decembra atzinumu (protokols Nr.12, 3.§), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu; 2010.gada 08.jūnija Ministru 

Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 3.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. Nodot SIA "Audora", reģistrācijas Nr. 41203035186, nomas lietošanā virtuves bloka telpas ar 

kopplatību 118,2 m
2
 (saskaņā ar telpu izvietojuma shēmu graf. pielikumā Nr.1), turpmāk – Telpas, 

Ugāles vidusskolas ēkā ar kadastra apzīmējumu 98700120120016, adrese Skolas iela 5A, Ugāle, 

Ugāles pagasts, Ventspils novads, kā arī Telpās esošās iekārtas un aprīkojumu, ar mērķi - skolēnu 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, nosakot Telpu un iekārtu, aprīkojuma nomas maksu 2,15 EUR/1 

m
2
/mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda 254,13 EUR/mēnesī (bez PVN), un nomas līguma termiņu no 

10*.02.2017. līdz laikam, kamēr publiskā iepirkuma kārtībā tiek izvēlēts skolēnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējs nākamajam mācību gadam vai noteikta cita skolēnu ēdināšanas kārtība.  

*- datums par telpu nodošanu ekspluatācijā 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (G.Landmanis) piecu darbdienu laikā no šā lēmuma izraksta 

saņemšanas organizēt šā lēmuma 1. punktā minēto nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA 

"Audora". 

3. Uzdot Pašvaldības SIA "Ugāles nami" desmit darbdienu laikā no šā lēmuma izraksta 

saņemšanas sagatavot komunālo pakalpojumu (apkure, ūdens, kanalizācija, elektroenerģija) līgumu 

saistībā ar Telpu, iekārtu lietošanu, kā arī organizēt pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA „Audora”. 

4. Noteikt, ka SIA „Audora” kā Telpu, iekārtu nomniekam un atkritumu radītājam desmit 

darbdienu laikā no telpu nomas līguma parakstīšanas ir pienākums noslēgt līgumu par atkritumu 

savākšanu atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Ventspils novadā.  

5. Uzdot Ugāles vidusskolas direktorei (L. Millere): 

5.1. trīs darbadienu laikā no šā lēmuma izraksta saņemšanas ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot 

Telpas, iekārtas un aprīkojumu SIA „Audora”; 
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5.2. veikt kontroli un pārraudzību par Telpu, iekārtu un aprīkojuma izmantošanu. 

6. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas šī lēmuma izrakstu nodot: 

6.1. Pašvaldības SIA "Ugāles nami;  

6.2. Ventspils novada Izglītības pārvaldei,  

6.3. Ugāles vidusskolai,  

6.4. Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību,  

6.5. Nekustamo īpašumu nodaļai.  

 

22.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkuma “Puzes pamatskolas ēdināšanas bloka un ar to saistīto inženierkomunikāciju 

atjaunošana n/ī “Puzes pamatskolas”, Puzes pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas 

Nr.VND2016/90, rezultātiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru 

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

galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 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 procentu likmi, Puzes pamatskolas 

ēdināšanas bloka un ar to saistīto inženierkomunikāciju atjaunošanai nekustamā īpašumā “Puzes 

pamatskola”, Puzes pagasts, Ventspils novads, 183 219,01 EUR (viens simts astoņdesmit trīs 

tūkstoši divi simti deviņpadsmit euro un 01 cents), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 20 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

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 2017.gada 1.martam. 

 

5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

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

 

23.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 

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

Pamatojoties uz iepirkuma ”Kosmētiskā remonta PII “Lācītis”, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” ar 

identifikācijas Nr. VND 2017/9, rezultātiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

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

aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 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 procentu likmi, kosmētiskā remonta 

pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis”, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, veikšanai, 71 163,43 

EUR (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts sešdesmit trīs euro un 43 centi), t.sk.PVN 21%, 

apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 10 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

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 2017.gada 1.martam. 

 

5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza). 

 

24.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA "VA-7 PASIEKSTES CEĻŠ" NODALĪJUMA JOSLAS 

PATAPINĀJUMA LĪGUMU VĀRVES PAGASTĀ 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sakarā ar ES līdzfinansēto pasākumu 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kurā tiek atbalstīta pašvaldības lauku ceļu 

izbūve un pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības 

plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi, ir pieteikusi 

vairākas aktivitātes. Pasākumā atbalstāmās darbības - grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai 

pārbūve. Plānotajos projektos ietvertie objekti noteikti atbilstoši Ventspils novada domes (turpmāk - 

Dome) apstiprinātiem atlases kritērijiem (2016.gada 14.janvāra Domes sēdes protokols Nr.66; 5.§) un 

attiecināmo izmaksu sadalījumam (2016.gada 14.janvāra Domes sēdes protokols Nr.66; 6.§). 

Konsultējoties ar vietējiem uzņēmējiem, tika izvērtēti un sarindoti Ventspils novada lauku ceļi 

prioritārā secībā atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, 

ievērojot vietējo uzņēmēju intereses, tai skaitā - pašvaldības ceļa "Va-7 Pasiekstes ceļš" posma no 

0,000 līdz 2,126 km pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā. Būvprojektu izstrādes gaitā konstatēts, 
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ka minētais Pašvaldības ceļš (kā inženierbūve) atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes, bet daļēji arī 

uz privātpersonai piederošas zemes, par ko nepieciešams noslēgt patapinājuma līgumu ar zemes 

īpašnieku. Atbilstoši Pašvaldības ceļu reģistram, un no datiem Valsts zemes dienesta (turpmāk -VZD) 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā (turpmāk - NĪVKIS) konstatēts, ka 

Pašvaldības ceļš "Va-7 Pasiekstes ceļš" atrodas uz pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 9884 004 0172, bet daļēji (aptuveni 500 m
2
 platībā) arī uz privātpersonai (D.V.) 

piederošā nekustamā īpašuma "Dzirnavas-2" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 004 0001.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu - pašvaldības autonomā 

funkcija ir ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana. Attiecībā uz Pašvaldības 

ceļu "Va-7 Pasiekstes ceļš" (par daļu, kas atrodas uz augstāk minētai privātpersonai piederošas zemes 

vienības) ir risināms jautājums par zemes gabala daļas zem pašvaldības ceļa nodošanu Pašvaldības 

lietošanā pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai. Civillikuma 1947.pants nosaka: "Patapinājums 

(lietošanas aizdevums) ir līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar 

nosacījumu atdot to pašu lietu." Saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" (turpmāk - Likums) 27.
1
 panta 

pirmo daļu:  valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek 

noteikta ceļu zemes nodalījuma josla; Likuma 27.
1
 panta otrās daļas 5.punktu: pašvaldību un 

komersantu vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem zemes nodalījuma joslas 

minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi ir 9,5 metri.  

Ievērojot augstākminēto, VZD NĪVKIS datus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23., 27.punktu; likuma 

"Par autoceļiem" (Likums) 27.
1
 panta pirmo daļu; 27.

1
 panta otrās daļas 5.punktu; Civillikuma 1947., 

1948.pantu, 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. Noslēgt patapinājuma līgumu ar D.V. par nekustamā īpašuma "Dzirnavas 2" zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 9884 004 0001 daļas aptuveni 500* m
2
 platībā ceļa nodalījuma joslas 

izmantošanai pašvaldības autoceļa "Va-7 Pasiekstes ceļš" pārbūvei un uzturēšanai uz termiņu 10 

(desmit) gadi.  

*-platība šeit un turpmāk norādīta aptuveni, precīza platība tiks noteikta atbilstoši autoceļa pārbūves projekta un 

uzmērījumu dokumentācijai.  

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) desmit darba dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes protokola parakstīšanas sagatavot patapinājuma līgumu par autoceļa nodalījuma joslas 

izmantošanu ar šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma īpašnieku saskaņā ar patapinājuma 

līguma projektu (Pielikums Nr.1). 

 

3. Uzdot Vārves pagasta pārvaldei (G.Ansone) organizēt  sagatavotā patapinājuma līguma 

parakstīšanu.  

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

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

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu: 

5.1.  nosūtīt D.V., adrese: ***; 

5.2.  nodot Nekustamo īpašumu nodaļai, Attīstības nodaļai, Vārves pagasta pārvaldei. 

 

25.§ 
PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

  (ziņo: G.Mačtams) 

 

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

 

G.Mačtams  informē par  lēmuma projektu. 



 28 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ievērojot to, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos var izdot iekšējos 

normatīvos aktus un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu, kā arī šim mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti 

līdzekļi 2017.gadā, tad ir izstrādāts konkursa nolikums „Ventspils novada pašvaldības 2017.gada 

Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums“. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2017.gada 16.februāra 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. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 2017.gada Kultūras projektu finansēšanas 

konkursa nolikums“ (pielikums uz 17 (septiņpadsmit) lapām). 

2. Pilnvarot Kultūras nodaļas vadītāju Z.Pamši nodrošināt šā lēmuma 1.punktā konkursa 

organizēšanu, parakstīt finansēšanas līgumus ar konkursā atbalstītā projekta pieteicēju. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu parakstīšanai. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 

1.vietniekam G.Mačtamam un Kultūras nodaļai, D.Veidemanim. 

6. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un 

iespēju pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam kārtējā Ventspils novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks“, 3 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanas 

brīža novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

 

26.§ 
PAR GROZĪJUMIEM DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMĀ    

  (ziņo: I.Stradiņa) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Personāla nodaļas vadītājai I.Stradiņai. 

 

I.Stradiņa  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 12.punktu un 27.punktu, Ventspils 

novada domes 2013.gada 31.janvāra Nolikuma Nr.1 Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikums 15.punktu, saskaņā ar Ventspils novada domes 12.09.2013. Saistošo 

noteikumu Nr.19 “Ventspils novada pašvaldības nolikums” 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: 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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1. Veikt grozījumus 2013.gada 31.janvāra Nolikumā Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.74, 36.§) saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas šā lēmuma 1.punktā minētajā 

Nolikumā, secīgi iekļaujot grozījumus. 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un nolikuma pielikuma kopiju pašvaldības 

izpilddirektoram (D.Valdmanis), Personāla nodaļai (I.Stradiņa) un Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (I.Garoza). 

 

27.§ 
PAR  IZMAIŅĀM DOMES LĒMUMĀ 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Iepazīstoties ar iesniegto lēmuma projektu, 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. Apstiprināt iesniegto lēmuma projektu. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 2 (divām) lapām. 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


