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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 24.aprīlī                                                                                      94 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās -                  Guntis Mačtams                                       

               Andris Vārpiņš   

                                   Andris Jaunsleinis 

                                   Ilva Cērpa 

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Māris Dadzis                      

                                   Aivars Čaklis 

                                   Vilnis Dzirnieks       

                                   Elita Kuģeniece                                 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Aigars Matisons 

                                   Artis Fetlers           

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                            Ingrīda Garoza, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja 

                            Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                            Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja 

                            Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                            Inta Rudbaha, Sociālā dienesta vadītāja 

                            Īrisa Roze-Posuma, uzņēmējdarbības atbalsta konsultante 
                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par Ventspils novada domes ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.  

2. Par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2016.gada pārskatu.  
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3. Par noteikumu “Debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumi” apstiprināšanu.  

4. Par Ventspils novada domes noteikumu projektu “Izglītojamo nodarbinātības pasākumu 

2017.gada vasaras brīvlaikā organizācijas kārtība Ventspils novadā”  apstiprināšanu.  

5. Par Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2017.gada 

vasaras mēnešos.  

6. Par grozījumiem nolikumā.  

7. Par Ventspils novada domes Vēlēšanas komisijas locekļa ievēlēšanu. 

8. Par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja apstiprināšanu.  

9. Par pašvaldības SIA “Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanu.  

10. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases.  

11. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases.  

12. Par pabalsta piešķiršanu I.P.. 

13. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā “Par nedzīvojamo telpu 

nomas līguma izbeigšanu Piltenes pagastā” (protokols Nr.4, 10.§).  

14. Par nekustamo īpašumu “Salas” un “Magones”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, 

atsavināšanu atklātā izsolē.  

15. Par grozījumiem 2012.gada 01.novembra Patapinājuma līgumā par zemesgabala "Straumes", 

Jūrkalnē, izmantošanu. 

16. Par dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Krasti”, Puzes 

pagastā. 

17. Par pašvaldības ceļu Popes pagastā nodošanu valstij īpašumā bez atlīdzības. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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 24.aprīļa domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada domes ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.  

2. Par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2016.gada pārskatu.  

3. Par noteikumu “Debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumi” apstiprināšanu.  

4. Par Ventspils novada domes noteikumu projektu “Izglītojamo nodarbinātības pasākumu 

2017.gada vasaras brīvlaikā organizācijas kārtība Ventspils novadā”  apstiprināšanu.  

5. Par Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2017.gada 

vasaras mēnešos.  

6. Par grozījumiem nolikumā.  

7. Par Ventspils novada domes Vēlēšanas komisijas locekļa ievēlēšanu. 

8. Par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja apstiprināšanu.  

9. Par pašvaldības SIA “Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanu.  

10. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases.  

11. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases.  

12. Par pabalsta piešķiršanu I.P. 

13. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā “Par nedzīvojamo telpu 

nomas līguma izbeigšanu Piltenes pagastā” (protokols Nr.4, 10.§).  

14. Par nekustamo īpašumu “Salas” un “Magones”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu 

atklātā izsolē.  

15. Par grozījumiem 2012.gada 01.novembra Patapinājuma līgumā par zemesgabala "Straumes", 

Jūrkalnē, izmantošanu. 

16. Par dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Krasti”, Puzes 

pagastā. 

17. Par pašvaldības ceļu Popes pagastā nodošanu valstij īpašumā bez atlīdzības. 
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1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU UN KRĀJUMU 

NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANU UN NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: I.Garoza) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājai 

I.Garozai. 

 

I.Garoza informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu pamatotu ilgtermiņa ieguldījumu, kam ir konstatēta būtiska vērtības samazinājuma 

pazīme, vērtības noteikšanu un krājumu novērtēšanu gada beigās ir nepieciešams izveidot Ventspils 

novada pašvaldībā Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisiju. 

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

2.punktu un Finanšu komitejas 20.04.2017.sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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 Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisiju 

(turpmāk – komisija) 7 locekļu sastāvā un par šīs komisijas locekļiem apstiprināt:   

1.1. Ingrīdu Garozu; 

1.2. Līgu Ostrovsku;  

1.3. Aldu Siliņu; 

1.4. Gati Landmani; 

1.5. Ināru Bērtulsonu; 

1.6. Andri Šlangenu; 

1.7. Normundu Mālu. 

2. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikuma projektu “Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu 

novērtēšanas komisijas nolikums” (pielikumā uz četrām lapām). 

3. Nolikums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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 nosūtīt šā lēmuma izrakstu 1.punktā minētām personām, Personāla nodaļai 

(I.Stradiņa), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (N.Pavlova). 

 

2.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO  

2016.GADA PĀRSKATU 

(ziņo: I.Garoza) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājai 

I.Garozai. 
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I.Garoza 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 2.punktu, likuma „Par 

grāmatvedību” 13.panta trešo daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību“ 4.pantu un 30.panta trešo 

daļu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr. 1115„Gada pārskata 

sagatavošanas kārtību” un Finanšu komitejas 20.04.2017.sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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 pašvaldības "Bilanci" uz 2016.gada 31.decembri saskaņā ar 

1.pielikumu (veidlapa Nr.1). 

2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības " Pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem " 

saskaņā ar 2.pielikumu (veidlapa Nr.4-3). 

3. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu" saskaņā 

ar 3.pielikumu (veidlapa Nr.4-1). 

4. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Naudas plūsmas pārskatu" saskaņā ar 4.pielikumu 

(veidlapa Nr.2-NP). 

5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" saskaņā ar 

5.pielikumu (veidlapa Nr.1-1). 

6. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu     izmaiņu 

pārskatu" saskaņā ar 6.pielikumu (veidlapa Nr.5). 

7. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Krājumu izmaiņu pārskatu" saskaņā ar 7.pielikumu 

(veidlapa Nr.6). 

8. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības " Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

izmaiņu pārskatu" saskaņā ar 8.pielikumu (veidlapa Nr.7-1). 

9. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Aizdevumu izmaiņu pārskatu" saskaņā ar 9.pielikumu 

(veidlapa Nr.7-5). 

10. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un avansu 

maksājumiem" saskaņā ar 10.pielikumu (veidlapa Nr.8-AV). 

11. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par debitoriem (prasībām)" saskaņā ar 

11.pielikumu (veidlapa Nr.8-1). 

12. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par kreditoriem (saistībām)" saskaņā ar 

12.pielikumu (veidlapa Nr.8-2). 

13. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par aizņēmumiem" saskaņā ar 13.pielikumu 

(veidlapa Nr.9-1). 

14. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Pārskats par galvojumiem” saskaņā ar 14.pielikumu 

(veidlapa Nr.9-2 ). 

15. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem" 

saskaņā ar 15.pielikumu (veidlapa Nr.2-DII). 

16. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par pamatbudžeta izpildi" saskaņā ar 

16.pielikumu (veidlapa Nr.2). 

17. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par speciālā budžeta izpildi" saskaņā ar 

17.pielikumu (veidlapa Nr.2). 
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18. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu izpildi" 

saskaņā ar 18.pielikumu (veidlapa Nr.2). 

19. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Pārskats par galvojumiem” saskaņā ar 19.pielikumu 

(veidlapa Nr.9-2). 

20. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Informācija par nomātiem aktīviem (izņemot finanšu 

nomu) ”(veidlapa Nr.N_1) saskaņā ar 20.pielikumu. 

21. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem” 

(veidlapa Nr.N_2 ) saskaņā ar 21.pielikumu . 

22. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā pārskata grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu aprakstu saskaņā ar 22.pielikumu. 

23. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā pārskata bilances posteņu 

skaidrojumus un atšifrējumu saskaņā ar 23.pielikumu. 

24. Apstiprināt vadības ziņojumu pie Ventspils novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā pārskata 

saskaņā ar 24.pielikumu. 

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

konsolidēto 2016.gada pārskata dokumentus iesniegt Valsts kasei līdz 2017.gada 2.maijam. 

26. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram (D.Valdmanis). 

 

3.§ 
PAR NOTEIKUMU „DEBITORU PARĀDU PIEDZIŅAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI“ 

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 „Debitoru parādu piedziņas kārtības noteikumi”. 

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

2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

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 “Debitoru parādu piedziņas kārtības 

noteikumi” (pielikumā uz 17 lapām). 

2. Ar šā  lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 24.oktobra rīkojumu 

Nr.107-d „Par īres maksas un pašvaldības sniegto pakalpojumu apmaksas veikšanas kontroli” un 

2015.gada 6.janvāra rīkojumu 3-d „Par zemes un nedzīvojamo telpu nomas līgumos noteikto 

maksājumu veikšanas kontroli un pasākumiem maksājumu parādu atgūšanai”. 

3. Lēmums un noteikumi 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 ar noteikumiem Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību, Juridiskai nodaļai, Nekustamo īpašumu nodaļai, pilsētas/pagastu pārvaldēm. 
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4.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES NOTEIKUMU PROJEKTU 

“IZGLĪTOJAMO NODARBĪNĀTĪBAS PASĀKUMU 2017.GADA VASARAS BRĪVLAIKĀ 

ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA VENTSPILS NOVADĀ“ APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: I.Rudbaha) 

 

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

 

I.Rudbaha informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem vecumā no 13 gadiem līdz 19 gadiem 

iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un radīt izpratni par profesijām un pamatojoties uz Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 4.panta otro punktu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 6.panta trešo daļu, 

26.panta trešo daļu, likuma „Par sociālo drošību” 1.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 12.01.2017.Ventspils novada domes saistošiem 

noteikumiem Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 2017.gada konsolidētais budžets”, atklāti balsojot: 

PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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. Atbalstīt trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnus vecumā no 13 gadiem līdz 19 gadiem, kuri 

2016./2017.mācību gadā ir ieguvuši izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs (turpmāk-Izglītojamie), īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā. 

 

2.  Pašvaldība organizē īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā izglītojamajiem vecumā no 13 līdz 

19 gadiem, nodrošinot pašvaldības finansējumu darba devējam izglītojamo ikmēneša darba algas 

izmaksai valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā pusaudžiem.  

 

3. Apstiprināt Ventspils novada domes noteikumus ”Izglītojamo nodarbinātības pasākumu 2017. 

gada vasaras brīvlaikā organizācijas kārtība Ventspils novadā” (Pielikumā uz 6 (sešām) lapām). 

 

4. Nodrošinot 3.punktā Ventspils novada domes noteikumus ”Izglītojamo nodarbinātības pasākumā 

2017.gada vasaras brīvlaikā organizācijas kārtība ventspils novadā”, uzdot: 

4.1. Ventspils novada pašvaldības uzņēmējdarbības konsultantei (I.Posumai –Rozei) organizēt 

darba devēju pieteikšanos izglītojamo īslaicīgai nodarbinātībai 2017.gada vasaras brīvlaikā; 

4.2. Ventspils novada Sociālajam dienestam (I.Rudbahai) un Ventspils noavada pašvaldības 

Izglītības pārvaldei (A.Klimovičai) organizēt izglītojamo pieteikšanos īslaicīgai 

nodarbinātībai 2017.gada vasaras brīvlaikā. 

5. Ventspils novada Sociālajam dienestam (I.Rudbahai) īslaicīgās nodarbinātības 2017.gada vasaras 

brīvlaikā nodrošināšanai atļaut izlietot līdz 7000 euro no Ventspils noavada Sociālā dienesta 

2017.gada pamatbudžetā šim mērķim apstiprinātajiem līdzekļiem. 

 

6. Pilnvarot Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāju I.Rudbahu noslēgt izglītojamo īslaicīgās 

nodarbinātības 2017.gada vasaras brīvlaikā finansēšanas līgumus ar darba devējiem, nepārsniedzot 

5.punktā minēto finansējumu apmēru. 
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7. Uzdot Ventspils novada Sociālajam dienestam (I.Rudbahai) pārraudzīt iedalīto finanšu līdzekļu 

izlietojumu saskaņā ar izglītojamo īslaicīgās nodarbinātības 2017.gada vasaras brīvlaikā atbilstoši 

finansēšanas līgumu nosacījumiem. 

 

8.  Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot šā lēmuma 3.punktā minētos noteikumus parakstīšanai.  

 

9.  Šie noteikumi stājas spēkā nākoša dienā pēc to parakstīšanas. 

 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada Sociālajam dienestam, 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

un Ventspils novada pašvaldības pagastu pārvaldēm.  

 

11.  Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) publicēt noteikumus kārtējā vietējā 

laikrakstā „Ventspils novadnieks” un Ventspils novada pašvaldības mājas lapā līdz 2017.gada 

27.aprīlim. 

 

5.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN GRUPU 

DARBA LAIKU 2017.GADA VASARAS MĒNEŠOS 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

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

 

G.Mačtams informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju ierosinājumiem par 

iestādes darbības lietderību vasaras periodā, sakarā ar krasi samazināto pieprasījumu pirmsskolas 

iestāžu apmeklējumam, kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 20.04.2017.gada lēmumu (prot. Nr.4, 1.§) un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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 Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un Ventspils novada 

izglītības iestādēs, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas, darba laiku 2017.gada vasaras 

periodā, saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un Ventspils 

novada izglītības iestāžu, kurās ir pirmsskolas izglītības grupa, direktoriem līdz 20.maijam 

brīdināt audzēkņu vecākus par iestāžu darbu 2017.gada vasaras periodā. 

  

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

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

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību  (I.Garoza), visām novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēm un vispārizglītojošām skolām, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas.  
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6.§ 
PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

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

 

G.Mačtams informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, un 41.panta pirmo daļas 2.punktu un Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas   20.04.2017.lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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 sekojošus grozījumus 2015.gada 29.decembra Nolikumā Nr.15 „Ventspils novada 

Stiklu internātpamatskolas nolikums“ (turpmāk - Nolikums). 

1.1. Izteikt Nolikuma 42.punktu jaunā redakcijā: 

„42. Skolas direktors izdod iekšējos normatīvos aktus, nepieciešamības gadījumā saskaņojot ar 

skolas padomi un citām institūcijām“. 

1.2.  Izteikt Nolikuma 47.punktu jaunā redakcijā: 

„47. Iekšējās kārtības noteikumus „Kārtības rullis“ un grozījumus tajos apstiprina direktors, 

saskaņojot ar skolas padomi“ 

1.3. Izteikt Nolikuma 48.punktu  jaunā redakcijā: 

„48. Skolas padomes reglamentu izdod skolas padome, saskaņojot ar skolas direktoru“. 

1.4. Izteikt Nolikuma 49.punktu jaunā redakcijā: 

„49.Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

pedagoģisko padomi“.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot attiecīgas izmaiņas 2015.gada 29.decembra Nolikumā 

Nr.15 „Ventspils novada Stiklu internātpamatskolas nolikums“. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Stiklu internātpamatskolai (L.Alsberga) un 

Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

 

7.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻA IEVĒLĒŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada domes 2017.gada 23.marta sēdē pieņemtā lēmumā „Par Ventspils novada Vēlēšanu 

komisiju” (protokols Nr.92, 2.§) noteikts Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās termiņš 
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līdz 2017.gada 19.aprīlim. Noteiktajā termiņā Ventspils novada pašvaldībā ir saņemti divi 

novada domes deputātu pieteikumi par šādiem novada Vēlēšanu komisijas locekļa amata kandidātiem: 

1. deputāts Andris Vārpiņš (”Zaļo un Zemnieku savienība”) piesaka Daci Klapari, personas kods 

*** (saņemts 04.04.2017., reģ.Nr.IN8304); 

2. deputāts Guntis Mačtams (”Zaļo un Zemnieku savienība”) piesaka Raiti Rudbahu, personas 

kods *** (saņemts 06.04.2017., reģ.Nr.IN8547). 

    Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka pieteikumā norādāms vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, 

personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos 

vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida 

paziņojums, ka attiecīgā persona piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu 

apstrādei. Iepazīstoties ar iesniegtajiem pieteikumiem, secināms, ka novada domes deputātu pieteikumi 

par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem – D.Klapari un R.Rudbahu ir iesniegti saskaņā ar 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.panta pirmās 

daļas nosacījumiem. Pārbaudes pasākumu laikā noskaidrots, ka šīs personas atbilst arī iepriekš norādītā 

likuma 6.panta pirmajā daļā vēlēšanu komisijas locekļiem noteiktajām prasībām un nav konstatēti šā 

likuma panta otrā, trešā vai ceturtā daļā norādītie apstākļi, kuri nepieļauj kandidāta ievēlēšanu.  

      Par katru kandidātu veicams atsevišķs balsojums un par ievēlētu uzskatāms tas kandidāts, kurš 

saņēmis visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā minēto un 

pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

6., 7., 8. un 10.panta pirmo un otro daļu, kā arī ievērojot balsošanas rezultātus, 

 

Ventspils novada domes Vēlēšanu komisijas locekļa amata kandidāts – Raitis Rudbahs, personas kods 

***, adrese: ***: 

atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, O.Doniņa, A.Matisons, 

A.Fetlers, M.Dadzis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), PRET – 5 balsis (A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, E.Kuģeniece, A.Čaklis), ATTURAS – nav, 

 

Ventspils novada domes Vēlēšanu komisijas locekļa amata kandidāts – Dace Klapare, personas kods 

***, adrese: ***:  

atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, E.Kuģeniece, A.Čaklis), PRET – 

10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, 

V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), ATTURAS – nav, 

 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Raita Rudbaha, personas kods ***, iecelšanu Ventspils novada domes Vēlēšanu 

komisijas locekļa amatā. 

2. Neiekļaut Daci Klapari, personas kods ***, Ventspils novada domes Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

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

protokola parakstīšanas šā lēmuma izrakstu: 

3.1. nodot Ventspils novada domes Vēlēšanu komisijai (I.Straumei);   

3.2. nosūtīt Raitim Rudbaham, adrese: ***; 

3.3. nosūtīt Dacei Klaparei, adrese: ***; 

3.4. nosūtīt piecu dienu laikā – Centrālajai vēlēšanu komisijai, adrese: Smilšu iela 4, Rīga, LV-

1050. 

 

8.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS VADĪTĀJA PIENĀKUMU 

IZPILDĪTĀJA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: I.Stradiņa) 

 

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

 

I.Stradiņa informē par  lēmuma projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā to, ka Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Ilzei Štefenbergai (personas kods 

***) no 2017.gada 9.marta ir iestājusies pārejoša darbnespēja  un viņa nevar pildīt savus tiešos darba 

pienākumus, tad saskaņā ar 26.11.2009. Ventspils novada domes nolikumu Nr.32 Ventspils novada 

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums 10. un 18.punktu Ventspils novada domei ir jāieceļ amatā Ventspils 

novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs. 

     Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts paredz, ka tikai dome var iecelt amatā 

vai atbrīvot no amata iestāžu vadītājus un citas amatpersonas. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 

12.panta pirmā daļa nosaka, ka dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu. 

    Ventspils novada pašvaldībā 2017.gada 29.martā ir saņemts Ventspils novada  Puzes pagasta 

pārvaldes vadītājas Santas Šēniņas iesniegums Par atļauju papildus darba veikšanai un amatu 

savienošanai (reģ. Nr.IN7610) Ventspils novada domei, kurā viņa lūdz sniegt atļauju papildu darba 

veikšanai un valsts amatpersonu amatu savienošanai lai realizētu likuma Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā (turpmāk tekstā – Likums) noteikumus. Santa Šēniņa lūdz 

atļauju savienot Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Ventspils 

novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja amatu uz laiku, kamēr darba atgriezīsies 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Santa Šēniņa iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana 

interešu konfliktu nerada un tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē. 

     Saskaņā ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta 2017.gada 18.aprīļa vēstuli Nr.16.2-

3/768 „Par dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas saskaņošanu”, departaments neiebilst Santas Šēniņas 

(personas kods ***) iecelšanai Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja 

amatā. 

     Santa Šēniņa no 2014.gada 10.novembra līdz 2016.gada 12.septembrim ir veikusi Ventspils novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākuma izpildītāja darbu, pārzina dzimtsarakstu nodaļas darbu un 

atbilst dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas prasībām saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 

12.panta trešo daļu. 

     Santas Šēniņas amati: Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītājs  un Ventspils 

novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs atbilst valsts amatpersonas statusam un 

saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas 14.punktu, 4.panta otrās daļas 1.punktu, 6.panta pirmo un 

trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu valsts amatpersonai, ievērojot likuma nosacījumus, ir 

noteikti vispārējie un speciālie amatu savienošanas ierobežojumi, un tieši, valsts amatpersonām amatu 

ir atļauts savienot ar: 

1) citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja Likumā vai citā normatīvajā aktā nav 

paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; 

2) citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata 

pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja Likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; 

3) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 

personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

Ņemot vērā minēto, Santa Šēniņa saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktu, drīkst savienot 

Puzes pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja p.i. amatu, 

ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, 

kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

Izvērtējot Santas Šēniņas, kā Ventspils novada Puzes pagasta pārvaldes vadītāja tiesības un 

pienākumus kopsakarībā ar Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata pienākumiem, 

konstatēts: 
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1) saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.²pantu, pārvaldes vadītāja padotību nosaka 

pašvaldības nolikums un pārvaldes vadītājs  atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības 

institūciju darba organizēšanu un pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu novada 

pašvaldības domē; atbild par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas 

pieejamību un kvalitāti; iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes 

funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu; noteiktās kompetences ietvaros 

rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu; veic citus attiecīgās 

pašvaldības nolikumā un domes lēmumos paredzētos pienākumus; 

2)      saskaņā ar Likuma  8.
1
 panta piekto daļu, Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta 

pārvaldes vadītāja tiesības un pienākumi nav pretrunā ar Ventspils novada Dzimtsarakstu 

nodaļai noteiktajiem uzdevumiem (laulību reģistrēšana, paziņoto dzimšanas un miršanas faktu 

reģistrācija, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana; civilstāvokļa 

aktu reģistru ierakstu  aktualizēšanas un atjaunošanas lietu kārtošana; civilstāvokļa aktu reģistru 

ierakstu aktualizēšana un kārtošana; vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietu kārtošana; 

dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu saglabāšana), tāpēc secināms, ka Ventspils novada 

pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītāja un Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja pienākumu izpildītāja amata pienākumu savienošana neradīs interešu konfliktu, kā arī 

nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas 

tiešo pienākumu pildīšanai. 

     Saskaņā ar Likuma 8.
1
panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta 

piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa 

nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāsaskata kopsakarā ar 

Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas 

atruna). 

     Ņemot vērā šā lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto informāciju, 

nav konstatēti fakti, kas neļautu Santai Šēniņai veikt papildus darbu un savienot amatus. 

     Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 

27.punktu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, likuma Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma 6.panta pirmo 

un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 68.panta pirmo 

daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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 Santai Šēniņai veikt papildu darbu un savienot valsts amatpersonas amatus pašvaldībā - 

Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Ventspils novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja amatu. 

2. Iecelt Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākuma izpildītāja amatā Santu 

Šēniņu (personas kods ***) ar 2017.gada 24.aprīli uz Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājas Ilzes Štefenbergas prombūtnes laiku. 

3. Lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Santai Šēniņai savas kompetences ietvaros ir pienākums 

rakstiski informēt Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja mainījušies tiesiskie 

vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šā lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu 

savienošanu. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Santai Šēniņai, adrese: ***; Tieslietu 

ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, pievienojot tam Santas Šēniņas paraksta paraugu uz 

domes veidlapas; un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram, 

Dzimtsarakstu nodaļai un Personāla nodaļai. 
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9.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS SIA „UGĀLES NAMI“ PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU  

(ziņo: Ī.Roze-Posuma) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu uzņēmējdarbības atbalsta konsultantei Ī.Rozei-Posumai. 

 

Ī.Roze-Posuma informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2017.gada 28.martā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts (reģ.Nr.IN7414) pašvaldības SIA 

„Ugāles nami“ 2017.gada 10.marta valdes sēdes lēmums (protokols Nr. UN/2/2017) „Par Pašvaldības 

SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanas nepieciešamību, izdarot naudas ieguldījumu”, kurā ir 

izteikts lūgums Ventspils novada domei iespēju palielināt PSIA „Ugāles nami” pamatkapitālu par EUR 

22 180,00 (divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit euro 00 centi), kas pamatots ar 

nepieciešamību atmaksāt izdevumus projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona 

pašvaldībās – Ugāle“, identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/040 ietvaros. 

Izskatot lietā esošos materiālus, Ventspils novada dome konstatē, ka 2008.gada 4.novembrī starp 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM), Ugāles pagasta padomi un 

PSIA “Ugāles nami” tika noslēgts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes 

reģiona pašvaldībās – Ugāle“, identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/040, īstenošanu. Pēc 

projekta īstenošanas Finanšu ministrija veica šī projekta sertificēto izdevumu revīziju un konstatēja 

neatbilstību, kā dēļ piemēroja finanšu korekciju. 2016.gada 9.jūlijā VARAM pieņēma lēmumu un 

noteica veikt PSIA „Ugāles nami” neatbilstošo izdevumu atmaksu EUR 66 535,14 (sešdesmit seši 

tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro 14 centi) apmērā. 2016.gada 2.augustā starp VARAM, 

Ventspils novada pašvaldību un PSIA „Ugāles nami“ tika noslēgta vienošanās (pašvaldības 

reģ.Nr.PL/2016/002), par izdevumu atmaksas grafiku, kas paredz līdz 2016.gada 20.oktobrim atmaksāt 

VARAM EUR 22 178,38 (divdesmit divi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro 38 centi), līdz 

2017.gada 20.augustam  atmaksāt VARAM EUR 22 178,38 (divdesmit divi tūkstoši viens simts 

septiņdesmit astoņi euro 38 centi) un pārējo summu -  22 178,38 (divdesmit divi tūkstoši viens simts 

septiņdesmit astoņi euro 38 centi) līdz 2018.gada 20.augustam. 

Ņemot vērā PSIA „Ugāles nami“ 2017.gada 10.marta valdes sēdes lēmumu (protokols Nr.UN/2/2017) 

„Par nepieciešamību palielināt PSIA „Ugāles nami” pamatkapitālu”, 2016.gada 2.augusta vienošanos 

(pašvaldības reģ.Nr.PL/2016/002), kā arī to, ka Ventspils novada pašvaldībai pieder 100% P SIA 

“Ugāles Nami” kapitāldaļas un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 

1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 

1.punktu un otro daļu, ceturto un piekto daļu, 66.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, Komerclikuma 

151., 152., 196., 197.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,  198., 201., 202.pantu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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. Piekrist palielināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” (turpmāk-Sabiedrība) pamatkapitālu izdarot 

naudas ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā par EUR 22 180,00 (divdesmit divi tūkstoši 

viens simts astoņdesmit euro 00 centi) apmērā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.  

2. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 

(1.pielikums uz vienas lapas). 

3. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitālu pēc pamatkapitāla palielināšanas 

EUR 954 608 (deviņi simti piecdesmit četri tūkstoši seši simti astoņi euro) apmērā, kas sadalīts 

954 608 (deviņi simti piecdesmit četri tūkstoši seši simti astoņi) daļās, vienas daļas 

nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). 

4. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus (2.pielikums uz vienas lapas). 
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5. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums uz trīs lapām). 

6. Pašvaldības SIA “Ugāles nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam 

Aivaram Muceniekam, piedalīties pašvaldības SIA “Ugāles nami” Dalībnieku sapulcē un 

balsot  “par” šim lēmumam atbilstošu pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumu 

apstiprināšanu, kā arī parakstīt šim lēmumama atbilstošus dokumentus. 

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

nodrošināt naudas ieguldījumu EUR 22 180,00 (divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit 

euro 00 centi) apmērā ieguldīšanu PSIA “Ugāles nami” pamatkapitālā līdz šā gada 

10.augustam. 

8. Pašvaldības SIA “Ugāles nami” valdes loceklim – valdes priekšsēdētājam (Juris Bērziņš) 

nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo  dokumentu iesniegšanu 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par Sabiedrības pamatkapitāla 

izmaiņām un grozījumiem statūtos. 

9. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu PSIA “Ugāles nami”, adrese: Rūpnīcas iela 

2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615; un nodot šā lēmuma izrakstu 

Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), pašvaldības atbildīgajai darbiniecei Īrisai Rozei-Posumai. 

 

10.§ 
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 ” Zīļuks” telpās, Ventavā, Vārves 

pagastā, Ventspils novadā”  ar identifikācijas Nr.VND2017/29, 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 – 15 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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 “Zīļuks”, Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā, veikšanai, 

31 226,53 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit seši euro  un 53 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 2.maijam. 
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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). 

 

 

 

11.§ 
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 “Popes muižas jumta seguma atjaunošana un vienkāršotās renovācijas 

kartes izstrāde objektā “Popes pamatskola”, Popes pagastā, Ventspils novadā” ar ID.NR.VND2017/31, 

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 – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

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, Popes muižas jumta 

seguma atjaunošanai un vienkāršotās renovācijas kartes izstrādei objektā “Popes pamatskola”, 

Popes pagastā, Ventspils novadā, 198 947,63 EUR (simts deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi 

simti četrdesmit septiņi euro  un 63 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 2.maijam. 

 

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). 
 

12.§ 
PAR PABALSTA PIEŠĶIRŠANU I.P.  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2017.gada 17.martā saņemts I.P., personas kods ***, deklarētās 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ.nr.IN6669), kurā izteikts lūgums piešķirt dzīvokļa pabalstu 

un sniegt materiālu palīdzību, kas nepieciešama veselības uzlabošanai viņas aprūpē esošajam dēlam 

K.H., personas kods ***, kurš ir 1.grupas invalīds. 
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       Ventspils novada Sociālā dienesta sagatavotajā 2017.gada 27.marta atzinumā 

(2017.gada 28.martā reģistrēts ar Nr.IN7347) norādīts, ka saskaņā ar sociālās palīdzības 

administrēšanas informācijas sistēmas (SOPA) datiem I.P. ģimenē pavisam ir *** pilngadīgas 

personas. Pārējo pārbaudes pasākumu rezultātā apkopotās un atzinumā iekļautās ziņas liecina, ka I.P. 

strādā algotu darbu, un ienākumu apmērs mēnesī nepārsniedz 330 euro. Viņas dēls K.H., kurš dzimis 

***, kopš bērnības ir 1.grupas invalīds, kuram Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra katru mēnesi 

izmaksā sociālā nodrošinājuma pabalstu invalīdam 138.74 euro apmērā, pabalstu invalīdam, kuram 

nepieciešama kopšana 213.49 euro apmērā un divas reizes gadā – 79.68 euro pabalstu transporta 

izdevumu kompensācijai. I.P. dēls E.P., dzimis ***, mācās ***. Kopējie viena ģimenes locekļa 

ienākumi mēnesī vidēji ir 227.26 euro. Līdz šim I.P. ģimenei trūcīgas ģimenes statuss nav noteikts.  

       Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt naudas vai materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām 

ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības, tajā skaitā, lai nodrošinātu veselības aprūpes 

pieejamību. Šajā nolūkā pašvaldība ir tiesīga izmaksāt ģimenei (personai) arī citus pabalstus, tostarp 

izglītībai, audzināšanai vai medicīnas pakalpojumiem. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 3.panta 5.punkts paredz, ka viens no pašvaldības sniegtajiem palīdzības veidiem ir arī 

pabalsta piešķiršana iedzīvotājiem dzīvojamās telpas īres u.c. maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās 

telpas lietošanu, segšanai (t.i., dzīvokļa pabalsts). Ventspils novada dome, izvērtējusi I.P. iesnieguma 

izskatīšanas gaitā iegūto informāciju, konstatē, ka konkrētajā gadījumā pastāv ārkārtas situācijas 

apstākļi, proti, jāsedz neparedzēti aizgādnībā esošas personas ar īpašām vajadzībām ārstniecības 

izdevumi, un šī iemesla dēļ radušās finansiāla rakstura grūtības veikt maksājumus par dzīvojamo telpu 

lietošanu, līdz ar ko var piešķirt vienreizēju dzīvokļa pabalstu un veselības aprūpes pabalstu, jo šāda 

darbība pēc savas būtības atbilst sociālo palīdzību regulējošos normatīvos aktos noteiktajiem 

leģitīmajiem mērķiem un ietilpst pašvaldībām izpildei uzdotajās autonomajās funkcijās.  

       Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes  Finanšu komitejas 2017.gada 20.aprīlī 

pieņemtajā lēmumā ietverto atzinumu (sēdes protokols Nr.8, 6.§), kā arī pamatojoties uz  likuma „Par 

pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 6., 8.-9.punktu un 21. panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 

15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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. Piešķirt no Ventspils novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta nesadalītiem rezerves finanšu 

līdzekļiem I.P. (personas kods ***) vienreizēju pabalstu EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi) 

apmērā ar dzīvojamo telpu ***, lietošanu saistīto maksājumu veikšanai un aizgādnībā esošā K.H. 

(personas kods ***) veselības aprūpes nodrošināšanai. 

2. Šā lēmuma 1.punktā noteikto pabalstu ieskaitīt Ventspils novada pašbvaldībai paziņotajā I.P. 

kontā. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada Sociālajam dienestam (I.Rudbaha). 

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

protokola parakstīšanas šī lēmuma izrakstu:  

4.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā I.P., adrese: ***; 

4.2. nodot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (I.Garoza) un Ventspils novada Sociālajam dienestam (I.Rudbaha). 

 

13.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 25.JŪLIJA LĒMUMĀ „PAR 

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU PILTENES PAGASTĀ“ 

 (PROTOKOLS NR.4, 10.§) 

(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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Ventspils novada dome 2013.gada 25.jūlija sēdē, izskatījusi K.B. (personas kods ***) iesniegumu 

(Ventspils novada pašvaldībā reģistrēts 2013.gada 9.jūlijā ar Nr.IN15059) par 2009.gada 05.janvārī 

noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu dzīvojamā mājā „Jenoti”, Piltenes pag., 

Ventspils nov., LV-3620, pieņēma lēmumu “Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Piltenes 

pagastā” (protokols Nr.4, 10.§), nosakot, ka tas izbeidzams 2013.gada 31.jūlijā.  

       Piltenes pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Jāņa Abakuka personā, kā “Iznomātājs” un K.B. kā 

“Nomnieks” 2009.gada 05.janvārī noslēguši nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.9, ar kuru 

“Iznomātājs” nodevis un “Nomnieks” pieņēmis lietošanā nedzīvojamās telpas „Jenoti”-5, Piltenes 

pagastā, ar kopējo platību 48.3 m
2
 saimnieciskās darbības veikšanai uz vienu gadu. 

       Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 2165.pantu nomas līgums, kas aprobežots ar noteiktu 

termiņu, izbeidzas, kad notecējis termiņš, līdz ar ko atzīstams, ka 2009.gada 05.janvārī ar nedzīvojamo 

telpu nomas līgumu Nr.9 nodibinātās tiesiskās attiecības izbeigušās 2010.gada 05.janvārī. 

       Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot to, ka Ventspils novada pašvaldība ir tajā iekļauto 

pašvaldību, t.sk. Piltenes pilsētas domes, tiesību un saistību pārņēmēja, atbilstoši Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punkta nosacījumiem, kā arī pamatojoties uz 

Civillikuma 2165.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

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

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

1. Veikt grozījumus Ventspils novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā „Par nedzīvojamo telpu 

nomas līguma izbeigšanu Piltenes pagastā“ (sēdes protokols Nr.4, 10.§): 

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā: „1. Atzīt, ka 2010.gada 05.janvārī izbeidzies ar K.B., personas 

kods ***, 2009.gada 05.janvārī noslēgtais nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.9, ar kuru 

lietojumā nomniekam nodotas Ventspils novada pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās 

telpas: ”Jenoti”-5, Piltenes pagastā, Ventspils novadā.”; 

1.2. izslēgt 2. un 4.punktu. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Piltenes pilsētas pārvaldei (J.Abakukam), 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai), Nodokļu nodaļai (L.Rollandei). 

 

14.§ 
PAR NEKUSTAMO  ĪPAŠUMU "SALAS” UN "MAGONES", VĀRVES PAGASTĀ, VENTSPILS 

NOVADĀ, ATSAVINĀŠANU ATKLĀTĀ IZSOLĒ 

(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 12.12.2016. ir saņemts Vārves pagasta pārvaldes vadītājas G. Ansones 

iesniegums (reģ. Nr. IN31604), kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai Ventspils novada 

pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus "Salas" un "Magones", Vārves pagastā, Ventspils novadā 

(turpmāk – Nekustamais/ie īpašums/i). Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijas 2017.gada 20.janvāra lēmumā "Par nekustamo īpašumu "Salas" un 

"Magones", Vārves pagastā, atsavināšanas ierosinājumu" (prot. Nr.1, 16.§), noteikto uzdevumu 

izpildes pasākumu ietvaros Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir veikusi 

darbības un sakārtojusi dokumentus saistībā ar Nekustamo īpašumu nosacīto cenu noteikšanu un 

sagatavošanu atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa pievienojusi dokumentu atvasinājumus: 

zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plānus, būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, sertificēta 

vērtētāja atskaites par nekustamo īpašumu tirgus vērtībām.  

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 
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1. Nekustamais īpašums "Salas", kadastra numurs 9884 013 0251, Zūrās,  Vārves pag., 

Ventspils nov., kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0251, platību 

0,12 ha, un nedzīvojamā ēka (jaunbūve) – pirts ar kadastra apzīmējumu 98840130251001, 2007. gada 

20. novembrī nostiprināts Vārves pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000416902 uz Vārves 

pagasta pašvaldības vārda. Zemesgabalam 2006. gadā ir veikta zemes kadastrālā uzmērīšana. 

 Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas (NĪVKIS) datiem, nekustamā īpašuma "Salas" ar kadastra numuru 9884 013 0251, Zūrās, 

Vārves pagastā, kadastrālā vērtība 2017. gada 1. janvārī ir 898 EUR, tajā skaitā zemes kadastrālā 

vērtība – 302 EUR. 2017. gada 28. martā SIA "Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificēta vērtētāja 

Ingara Kārkliņa (LĪVA sertifikāts Nr.129) sagatavotajā atzinumā "Par nekustamā īpašuma "Salas", 

Zūrās, Vārves pagastā, Ventspils novadā, novērtēšanu", nekustamā īpašuma "Salas", visvairāk 

iespējamā tirgus vērtība 2017. gada 23. martā ir 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro).   

2. Nekustamais īpašums "Magones", kadastra numurs 9884 013 0130, Zūrās,  Vārves pag., 

Ventspils nov., kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0130, platību 0,4 

ha, un divas nedzīvojamās ēkas – klēts ar kadastra apzīmējumu 98840130130001 un pagrabs ar 

kadastra apzīmējumu 98840130130002, 2007. gada 29. oktobrī nostiprināts Vārves pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000405127 uz Vārves pagasta pašvaldības vārda. Zemesgabalam 

2006. gadā ir veikta zemes kadastrālā uzmērīšana. 

Saskaņā ar VZD NĪVKIS datiem, nekustamā īpašuma "Magones" ar kadastra numuru 9884 013 

0130, Zūrās, Vārves pagastā, kadastrālā vērtība 2017. gada 1. janvārī ir 3274 EUR, tajā skaitā zemes 

kadastrālā vērtība – 408 EUR. 2017. gada 30. martā SIA "Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificēta 

vērtētāja Ingara Kārkliņa (LĪVA sertifikāts Nr.129) sagatavotajā atzinumā "Par nekustamā īpašuma 

"Magones", Zūrās, Vārves pagastā, Ventspils novadā, novērtēšanu", nekustamā īpašuma "Magones", 

kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 98840130130, un divas 

nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem: 98840130130001 (klēts) un 98840130130002 

(pagrabs), visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2017. gada 30. martā ir 1600 EUR (viens tūkstotis seši 

simti euro).   

3. Pamatojoties uz "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma" Pārejas noteikumu 

13.punktu, kurš nosaka, ka novada  pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Ventspils novada pašvaldība ir Vārves 

pagasta pašvaldības nekustamo īpašumu "Salas" un "Magones" tiesību pārņēmēja.  

4. Pašlaik Nekustamie īpašumi nav nodoti nevienai personai lietojumā, kā arī pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai netiek izmantoti. Tā kā attiecīgā nekustamā manta arī turpmāk nav 

nepieciešama Ventspils novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām tām noteikto uzdevumu 

izpildei, kā noskaidrots iepriekš norādītā atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanas gaitā, nav mērķtiecīgi 

veikt pašvaldības finanšu līdzekļu ieguldīšanu to apsaimniekošanā vai uzturēšanā.  

5. Saskaņā ar Ventspils novada teritorijas plānojumu, abi Nekustamie īpašumi atrodas Vārves 

pagastā Zūru ciema teritorijā. Nekustamais īpašums "Salas" atrodas zonējumā Rūpnieciskās apbūves 

teritorija (R), zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās 

nozīmes objektu apbūve (NĪLM kods 0908). Nekustamais īpašums "Magones" atrodas zonējumā 

Lauksaimniecības teritorija (L2), zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). Labākais 

Nekustamo īpašumu izmantošanas veids ir komerciāla rakstura (ražošanas, noliktavu u.c.) ēka. 

6. Izrietoši no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļa ietvertā 

tiesiskā regulējuma, atvasinātas publiskas personas mantu var atsavināt, ja tā vairs nav vajadzīga 

normatīvajos aktos pašvaldībām noteikto funkciju izpildei.  

7. Tādējādi, izvērtējot izklāstītos apstākļus un izdarot tiem atbilstošus lietderības apsvērumus, 

secināms, ka var ierosināt jautājuma izlemšanu par Nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

otrā punkta prasībām, publiskas personas manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par 

iespējami augstāku cenu. Savukārt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa 

nosaka, ka tās atsavināšanas pamatveids ir pārdošana izsolē.  

Ievērojot apstākli, ka nekustamie īpašumi "Salas" un "Magones", Vārves pagastā, pašvaldības funkciju 

pildīšanai nav nepieciešami, ņemot vērā sertificēta vērtētāja noteiktās nekustamo īpašumu tirgus cenas, 

Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 
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12.04.2017. atzinumu (sēdes prot. Nr.4, 1.§), un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu; Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3.panta otro punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 

10.panta pirmo daļu, otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.panta 11.4.apakšpunktu, Administratīvā procesa 

likuma 64. - 67., 70., 76., 79.pantu, Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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. Atsavināt Ventspils novada pašvaldības nekustamos īpašumus: 

1.1. "Salas", kadastra numurs 9884 013 0251, Zūrās, Vārves pag., Ventspils nov., sastāvošu no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējums 9884 013 0251 ar kopējo platību 0,12 ha un 

jaunbūves (pirts) ar kadastra apzīmējumu 98840130251001, atklātā izsolē ar sākumcenu 1600 

EUR (viens tūkstotis seši simti euro); 

 

1.2. "Magones", kadastra numurs 9884 013 0130, Zūras, Vārves pag., Ventspils nov., sastāvošu 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 9884 013 0130, kopējo platību 0,4 ha un divām 

nedzīvojamām ēkām: klēts ar kadastra apzīmējumu 98840130130001 un pagraba ar kadastra 

apzīmējumu 98840130130002, atklātā izsolē ar sākumcenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši 

simti euro). 

 

2. Apstiprināt nekustamo īpašumu "Salas" un "Magones", Vārves pagastā, izsoles noteikumus 

(pielikumos Nr.1. un Nr.3, katrs uz 5 lapām) un publicējamo informāciju (pielikumos Nr.2 un 

Nr.4, katrs uz 1 lapas). 

 

3. Uzdot Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijai (A.Mucenieks) 2017. gada 7. jūnijā organizēt lēmuma 1.punktā minēto 

nekustamo īpašumu pirmās izsoles saskaņā ar izsoles noteikumiem šī lēmuma 1. un 3.pielikumā. 

 

4. Noteikt, ka gadījumā, ja nekustamo īpašumu "Salas" un "Magones", Vārves pagastā, pirmās 

izsoles ir nesekmīgas, Ventspils novada domes vārdā atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 32.panta pirmajai, otrajai, trešajai un piektajai daļai ir tiesīga rīkoties 

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija. 

 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) piecu darba dienu laikā no domes sēdes protokola apstiprināšanas 

organizēt informācijas par nekustamā īpašuma izsoli (pielikumā Nr.2) publicēšanu izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis", nodot to publicēšanai pašvaldības laikrakstā "Novadnieks" un pašvaldības 

mājas lapā interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv 

 

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

nodot šī lēmuma izrakstu Ventspils novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijai, Vārves pagasta pārvaldei, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, 

Nekustamo īpašumu nodaļai. 

 

15.§ 
PAR GROZĪJUMEIM 2012.GADA 01.NOVEMBRA PATAPINĀJUMA LĪGUMĀ PAR ZEMES 

GABALA “STRAUMES”, JŪRKALNĒ IZMANTOŠANU  

(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. 
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pašvaldībā 10.04.2017. saņemts Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Guntara Reķa iesniegums, 

reģistrēts ar Nr.IN8943, par nepieciešamiem grozījumiem 01.11.2012. Patapinājuma līgumā ar 

reliģisko organizāciju „Jūrkalnes Romas katoļu draudze”, reģistrācijas Nr.90001829245, par tai 

piederošā nekustamā īpašuma „Straumes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9850 002 0312, 

kopplatība 4.6 ha, daļas Jūrkalnē, izmantošanu. Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums, kura 

iezīmētas papildus zemes vienības platības aptuveni 0.83 ha, un Jūrkalnes Svētā Jāzepa Romas katoļu 

draudzes administratora G. M. Bezdelīgas parakstīta piekrišana patapinājuma līguma grozījumiem.  

Izskatot Jūrkalnes pagasta pārvaldes iesniegumu, lietā esošos dokumentus, Nekustamo īpašumu 

(turpmāk – NĪ) nodaļas iesniegto informāciju, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9850 002 0312, platība 4.6 ha, Jūrkalnē, ietilpst 

nekustamā īpašuma „Straumes”, kadastra Nr.9850 002 0312, sastāvā, īpašuma tiesības uz kuru 

ierakstītas Jūrkalnes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0015 3153 uz reliģiskās organizācijas 

„Jūrkalnes Romas katoļu draudze”, reģistrācijas Nr.90001829245, vārda. Par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 9850 002 0312, daļas ar platību aptuveni 2.5 ha (turpmāk - Zemesgabals), 

izmantošanu 2012. gada 1. novembrī noslēgts Patapinājuma (bezatlīdzības lietošanas) līgums par 

pašvaldības rīkotajiem publiskiem kultūras, sporta un atpūtas pasākumiem, atpūtas parka 

labiekārtošanai, tai skaitā ar ES līdzfinansējumu, estrādes ēkas būvniecībai un uzturēšanai; 

Patapinājuma līguma termiņš noteikts līdz 2022.gada 31.oktobrim.   

2. Lai realizētu projektu dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveidei un pilnveidošanai, 

Jūrkalnes pagasta pārvalde lūdz veikt grozījumus 01.11.2012. Patapinājuma līgumā, palielinot 

bezatlīdzības lietošanā pieņemtās zemes vienības platību par aptuveni 0.83 ha (skat. Pielikumu Nr. 1), 

kā arī nosakot līguma termiņu uz nākamajiem desmit gadiem, t.i., līdz 30.04.2027. Tā kā pašvaldībā 

10.04.2017. ir iesniegta Jūrkalnes Romas katoļu draudzes administratora G. M. Bezdelīgas piekrišana 

par papildus zemes platību 0,83 ha nodošanu pašvaldībai lietošanā bez atlīdzības, par to noslēdzama 

vienošanās par grozījumiem Patapinājuma līgumā saskaņā ar Civillikuma 1947.-1967.pantu 

nosacījumiem. 

Ievērojot augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2017.gada 13.aprīļa atzinumu (protokols Nr.4, 2.§) un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu; Civillikuma 1947.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 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. Piekrist grozījumiem 01.11.2012. Patapinājuma līgumā ar Jūrkalnes Romas katoļu draudzi, 

reģistrācijas Nr.90001829245, par nekustamā īpašuma „Straumes” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 9850 002 0312, Jūrkalnē, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā, papildus platības 

aptuveni  0,83 ha*, izmantošanu, atbilstoši šī lēmuma grafiskajam pielikumam, kā arī Patapinājuma 

līguma termiņa noteikšanai līdz 30.04.2027. 
*-veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabala platība un robežas var tikt precizētas. 

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

saņemšanas sagatavot šī lēmuma 1.punktā minētaos grozījumus 01.11.2012. Patapinājuma līgumā 

ar Jūrkalnes Romas katoļu draudzi, un organizēt to parakstīšanu, kā arī vienošanās par grozījumiem 

nostiprināšanu zemesgrāmatā.  

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

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

3.1. Jūrkalnes Romas katoļu draudzei, adrese: "Straumes" , Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads; 

3.2. Jūrkalnes pagasta pārvaldei; 

3.3. Attīstības nodaļai, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Nekustamo īpašumu nodaļai. 

 
Pielikumā:  NĪ "Straumes" bezatlīdzības lietošanā nodotā zemes gabala izvietojuma shēma.   

 

16.§ 
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PAR DZĪVOJAMO TELPU ĪRES MAKSAS IZMAIŅĀM 

 DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ “KRASTI”, PUZES 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 pašvaldībā 2017.gada 4.aprīlī saņemts un ar Nr. IN8222 reģistrēts biedrības "Krastu 

nams", vienotais reģistrācijas Nr.40008232472, juridiskā  adrese: "Krasti"-17, Stikli, Puzes pag., 

Ventspils nov., 2017.gada 18.februāra sapulces protokols Nr.5, kurā pieņemts lēmums paaugstināt 

dzīvojamās mājas  apsaimniekošanas maksu līdz 0,13 EUR/m
2
 mēnesī sākot ar šī gada 1.septembri. 

Izskatot lietā esošos materiālus, Ventspils novada dome konstatē: 

1. Saskaņā ar Ventspils novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu "Par daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas "Krasti", Stiklos, Puzes pagastā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai "Krastu 

nams"", sēdes protokols Nr.51, 23.§, biedrībai "Krastu nams" ir nodota dzīvojamās mājas "Krasti", 

Stiklos, Puzes pagastā, apsaimniekošana. Dzīvojamā mājā "Krasti" ir 18 dzīvokļi un 1 nedzīvojamā 

telpa. Saskaņā ar Puzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.330 datiem -  Ventspils novada 

pašvaldības īpašumā ir 4., 9., 10., 14. dzīvoklis un viena nedzīvojamā telpa, attiecīgi šīm telpu grupām 

piekritīgas ir 28630/121440 domājamās daļas no kopīpašuma; 0,26 ha zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 98600110027 un dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 98600110027001. 

2. 2017.gada 18.februāra biedrības "Krastu nams" sapulcē, kur piedalījušies 11 dzīvokļu īpašnieki 

vai viņu pārstāvji, nolemts ar š.g. 1.septembri noteikt apsaimniekošanas maksu 0,13 EUR/m
2
 mēnesī. 

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.
1
 panta pirmo daļu pašvaldībām piederošo dzīvojamo 

telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes 

noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus.  

3. Atbilstoši Ventspils novada domes 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumam, prot. Nr.51, 23.§ - 

Ventspils novada pašvaldības dzīvokļu īrniekiem dzīvojamā mājā "Krasti", Stiklos, Puzes pagastā, 

pašreiz noteikta īres maksa 0,27 EUR/m
2
 mēnesī, t.sk. apsaimniekošanas maksas daļa 0,10 EUR/m

2
. 

Par nedzīvojamās telpas ar kadastra apzīmējumu 98600110027001020, platība 16 m
2
, nomu noteikta 

maksa 3.88 EUR/m
2
 mēnesī.  

Ievērojot iepriekš minēto, biedrības "Krastu nams" 2017.gada 18.februāra sapulces lēmumu (protokols 

Nr.5), Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 2017.gada 13.aprīļa atzinumu (protokols Nr.4, 1.§) un pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu un likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11. 

un 11.
1
 pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

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 no 01.12.2017. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Krasti", kadastra apzīmējums 

98600110027, Ventspils novada pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo dzīvokļu īres maksu 0,30 

EUR/m
2
 mēnesī, t.sk. apsaimniekošanas maksas daļu 0,13 EUR/m

2
 mēnesī, un nedzīvojamās 

telpas ar kad. apzīmējumu 98600110027001020 nomas maksu 4,80 EUR/mēnesī, t.sk. 

apsaimniekošanas maksas daļu 2,08 EUR/mēnesī. 

2. Uzdot Puzes pagasta pārvaldei (S. Šēniņai): 

2.1.  līdz 12.05.2017. likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā rakstiski brīdināt 

dzīvojamās mājas "Krasti" pašvaldības dzīvokļu īrniekus par īres maksas izmaiņām, kas stājas 

spēkā 6 mēnešu termiņā pēc paziņošanas, ja īres līgumā nav noteikts cits termiņš,  

2.2.  pašvaldības dzīvokļu īrniekiem nosūtītos brīdinājumus par grozījumiem īres līgumos reģistrēt 

pašvaldības lietvedības sistēmā ONE CRM. 

3. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) līdz 12.05.2017. rakstiski brīdināt nedzīvojamās 

telpas nomnieku par nomas maksas izmaiņām.  

4. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza): 
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4.1.  par privatizētajiem dzīvokļiem šī lēmuma 1.punktā minētajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

no 01.09.2017. aprēķināt apsaimniekošanas maksu 0,13 EUR/m
2
 mēnesī, 

4.2.  par pašvaldības dzīvokļiem - no 01.12.2017. aprēķināt īres maksu 0,30 EUR/m
2
 mēnesī.  

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

lēmuma izrakstu nodot: 

5.1.  Puzes pagasta pārvaldei (S.Šēniņai), 

5.2.  Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), 

5.3.  Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis). 

 

17.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS CEĻU POPES PAGASTĀ  

NODOŠANU VALSTIJ 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 pašvaldība (02.02.2017. ir saņēmusi akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 

(turpmāk – LVM) struktūrvienības Nekustamo īpašumu pārvalde Ziemeļkurzemes reģiona nekustamo 

īpašumu speciālista Anda Petrusa elektroniski parakstītus 6 (sešus) iesniegumus (reģistrēti ar Nr. 

IN2530, IN2526, IN2523, IN2521, IN2519 un IN2518), ar lūgumu nodot bez atlīdzības Latvijas valstij 

Zemkopības ministrijas (ZM) personā Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) valdījumā 

esošos nekustamos īpašumus: "Ceļš 9856B13 Rubeņu dambis", "Ceļš 9856C14 Krojvalku dambis", 

"Ceļš 9856A15 Garsilu dambis-Zemeņi", "Ceļš 9856C16 Plušķu dambis", "Ceļš 9856C19 Mazbānītis", 

Popes pagastā, un Ceļš Vēlogu - Zārdavu dambis (īpašums kadastrā bez nosaukuma), kadastra Nr.9870 

010 0132, Ugāles pagastā, kā arī uz šiem īpašumiem (zemes vienībām) esošās inženierbūves - 

Pašvaldības ceļus. Kā pamatojums ceļu nodošanai LVM min nepieciešamību uzlabot šo ceļu kvalitāti 

un noturību, jo tie tiek izmantoti LVM mežsaimniecības vajadzībām un kokmateriālu transporta 

nodrošināšanai, LVM plāno veikt šo ceļu rekonstrukciju un turpmāko uzturēšanu, ieguldot savus 

finanšu līdzekļus, kā arī apņemas par saviem (LVM) līdzekļiem veikt attiecīgo zemes vienību 

kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā. LVM lūdz arī mainīt/piešķirt jaunus nosaukumus 

minētajiem nekustamiem īpašumiem. Iesniegumiem pievienoti dokumenti: ceļu izvietojuma shēmas (6 

gb.), izdrukas no VZD kadastra informācijas sistēmas (6 gb.). 

  Ventspils novada dome (turpmāk – Dome), izskatot LVM iesniegumus, lietā esošos 

dokumentus un Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācija sistēmas 

(NĪVKIS) datus konstatē: 

1. Pašvaldības tiesiskajā valdījumā Popes pagastā ir sekojoši nekustamie īpašumi: 

1.1.  "Ceļš 9856B13 Rubeņu dambis", kadastra Nr. 9856 002 0197, kura sastāvā ir zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 9856 002 0197 ar platību 8,90 ha, zemes kadastrālā vērtība – 6230 EUR*; zemes 

lietošanas mērķis Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā, kods 1101; uz šī nekustamā īpašuma zemes vienības atrodas Pašvaldības ceļš (inženierbūve) 

"Ceļš 9856B13 Rubeņu dambis", uzņemts Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē (bilancē) ar inventāra 

Nr. 121301371, ceļa garums – 5,28 km, uzskaites vērtība bilancē uz 30.03.2017. – 72072,73 EUR, 

VZD kadastrā ceļš kā inženierbūve nav reģistrēts.  Nekustamā īpašumā esošā zemes vienība nav 

kadastrāli uzmērīta, īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā; zemes vienība ir piekritīga 

Pašvaldībai, pamatojoties uz Domes 17.12.2009.  lēmumu Nr.12; 
*- šeit un turpmāk lēmuma tekstā minēta zemes kadastrālā vērtība atbilstoši VZD NĪVKIS uz 01.01.2017. 

1.2.  "Ceļš 9856C14 Krojvalku dambis", kadastra Nr. 9856 002 0198, kura sastāvā ir zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 9856 002 0198 ar platību 5,36 ha, zemes kadastrālā vērtība – 3752 EUR; 

zemes lietošanas mērķis Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, kods 1101; uz šī nekustamā īpašuma zemes vienības atrodas Pašvaldības ceļš 

(inženierbūve) "Ceļš 9856C14 Krojvalku dambis", uzņemts Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē 
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(bilancē) ar inventāra Nr. 121301372, ceļa garums – 3,08 km, uzskaites vērtība bilancē uz 

30.03.2017. – 48437,40 EUR, VZD kadastrā ceļš kā inženierbūve nav reģistrēts. Nekustamā īpašumā 

esošā zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta, īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā; zemes 

vienība ir piekritīga Pašvaldībai, pamatojoties uz Domes 17.12.2009.  lēmumu Nr.12;   

1.3.  "Ceļš 9856A15 Garsilu dambis-Zemeņi", kadastra Nr. 9856 002 0199, kura sastāvā ir 3 (trīs) 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 9856 002 0199 ar platību 2,41 ha, zemes kadastrālā vērtība 

– 1687 EUR; 9856 002 0200 ar platību 2,26 ha, kadastrālā vērtība – 1582 EUR, 9856 003 0346 ar 

platību 5,12 ha, kadastrālā vērtība – 1582 EUR; visām zemes vienībām zemes lietošanas mērķis - 

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101; uz 

šīm nekustamā īpašuma zemes vienībām atrodas Pašvaldības ceļš (inženierbūve) "Ceļš 9856A15 

Garsilu dambis – Zemeņi", uzņemts Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē (bilancē) ar inventāra Nr. 

121301373, ceļa garums – 6,889 km, uzskaites vērtība bilancē uz 30.03.2017. – 96341,23 EUR, VZD 

kadastrā ceļš kā inženierbūve nav reģistrēts. Nekustamā īpašumā esošās zemes vienības nav kadastrāli 

uzmērītas,  to īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā; zemes vienības ir piekritīga Pašvaldībai, 

pamatojoties uz Domes 17.12.2009.  lēmumu Nr.12; 

1.4.  "Ceļš 9856C16 Plušķu dambis", kadastra Nr. 9856 003 0347, kura sastāvā ir zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 9856 003 0347 ar platību 3,30 ha, zemes kadastrālā vērtība – 2310 EUR; zemes 

lietošanas mērķis Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā, kods 1101; uz šī nekustamā īpašuma zemes vienības atrodas Pašvaldības ceļš (inženierbūve) 

"Ceļš 9856C16 Plušķu dambis", uzņemts Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē (bilancē) ar inventāra Nr. 

121301374, ceļa garums – 2,3 km, uzskaites vērtība bilancē uz 30.03.2017. – 26704,46 EUR, VZD 

kadastrā ceļš kā inženierbūve nav reģistrēts. Nekustamā īpašumā esošā zemes vienība nav kadastrāli 

uzmērīta, īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā; zemes vienība ir piekritīga Pašvaldībai, 

pamatojoties uz Domes 17.12.2009.  lēmumu Nr.12; 

1.5.  "Ceļš 9856C19 Mazbānītis", kadastra Nr. 9856 003 0343, kura sastāvā ir zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 9856 003 0343 ar platību 3,0 ha, zemes kadastrālā vērtība – 2100 EUR; zemes 

lietošanas mērķis Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā, kods 1101; uz šī nekustamā īpašuma zemes vienības atrodas Pašvaldības ceļš (inženierbūve) 

"Ceļš 9856C19 Mazbānītis", uzņemts Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē (bilancē) ar inventāra Nr. 

121301375, ceļa garums – 2,67 km, uzskaites vērtība bilancē uz 30.03.2017. – 48932,56 EUR; 

2. Pašvaldības tiesiskajā valdījumā Ugāles pagastā ir sekojošs nekustamais īpašums: (Bez 

nosaukuma), kadastra Nr.9870 010 0132, kura sastāvā ir 5 (piecas) zemes vienības, tai skaitā  zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 9870 010 0138 ar platību 15,28 ha, zemes kadastrālā vērtība – 10696 

EUR; zemes lietošanas mērķis - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, kods 1101; uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9870 010 0138 Pašvaldības 

ceļi (inženierbūves) neatrodas. Nekustamā īpašumā esoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9870 

010 0138 nav kadastrāli uzmērīta,  īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā; zemes vienība ir 

piekritīga Pašvaldībai, pamatojoties uz Ugāles pagasta padomes 24.09.2008.  lēmumu Nr.13. 

3. Atbilstoši LVM iesniegumos minētajam – augstāk minētie Pašvaldības valdījumā esošie 

autoceļi nepieciešami LVM mežsaimniecisko darbu veikšanai un kokmateriālu pārvadāšanai, t.i. valsts 

pārvaldes funkcijas - valsts mežu apsaimniekošanai; Pašvaldības rīcībā esošie līdzekļi pašlaik 

nenodrošina šo ceļu kvalitāti un noturību, kas nepieciešama LVM saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai; Pašvaldības ceļu nodošanas gadījumā LVM budžetā tiek plānoti ievērojami finanšu 

līdzekļi šo ceļu ilgtermiņa uzturēšanai, rekonstrukcijai vai būvēm;  LVM tāpat piedāvā par saviem 

līdzekļiem veikt augstāk minēto Pašvaldības zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos un saņemot pilnvarojumu. 

Papildus tam LVM struktūrvienība Nekustamo īpašumu pārvalde lūdz izskatīt un pieņemt lēmumus  

par nekustamo īpašumu nosaukumu maiņu, Ugāles pagastā esošā nekustamā īpašuma: (Bez 

nosaukuma), kadastra Nr.9870 010 0132 sadalīšanu; jauna nosaukuma piešķiršanu. 

4. Izvērtējot Pašvaldības ceļu, kuri minēti 1.1.p. – 1.4.p, izvietojumu, kā arī 2.p. minēto 

nekustamo īpašumu, atzīstams, ka tie nodrošina piekļūšanu galvenokārt LVM īpašumā esošajiem mežu 

īpašumiem, un Pašvaldības rīcībā nav tādu finanšu līdzekļu, lai papildus ikdienas uzturēšanai veiktu arī 

ievērojamu šo ceļu pārbūvi, uzlabošanu. Nodot šos nekustamos īpašumus valstij ZM personā un LVM 

apsaimniekošanā, var būt lietderīgi no kopējo interešu viedokļa, ja tiek veikti būtiski ieguldījumi no 

valsts (LVM) puses šo ceļu atjaunošanā un uzlabošanā, kā arī turpmāk tie tiek uzturēti labā kvalitātē.  
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5. Pašvaldības ceļš, kurš minēts 1.5.p. ("Ceļš 9856C19 Mazbānītis", kadastra Nr. 9856 003 

0343), bez valsts mežiem nodrošina piekļuvi arī lielam skaitam privāto personu īpašumā esošiem 

nekustamiem īpašumiem Popes pagasta Jaunmuižas un Spiņņu ciemos (skat. Ventspils novada 

Teritorijas plānojuma grafisko daļu *), tādēļ aktuāla pastāvīga šī ceļa uzturēšana labā kvalitātē, kā arī 

sniega tīrīšana ziemas periodā. Tā kā LVM savus apsaimniekotos meža ceļus ziemas sezonā netīra no 

sniega ikdienā, jo tā nav valsts funkcija, no Pašvaldības iedzīvotāju un attiecīgās teritorijas zemju 

īpašnieku viedokļa būtu lietderīgi paturēt šo nekustamo īpašumu un uz tā esošo ceļu Pašvaldības 

valdījumā.  
*-http://www.ventspilsnovads.lv/images/stories/Teritorijas%20planojumi/2016/ 

Popes_pagasts_funkcionalais_zonejums.pdf) 

6. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 2.daļas nosacījumiem: 

Atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas 

personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas 

publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes 

funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai 

nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas 

lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots 

atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas 

funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo 

īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi. 

Ievērojot augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2017.gada 23.marta atzinumu (protokols Nr.3, 1.§), un pamatojoties uz 

likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 1.daļas 2.punktu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

42.panta otro daļu, 43.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.p., 19.panta 1.daļu, 

20.panta 1.daļu; 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 

2., 18. punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

A.Jaunsleinis, 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 bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā nolūkā veikt valsts 

pārvaldes funkciju - valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanu šādus Ventspils 

novada pašvaldības nekustamos īpašumus pēc to reģistrācijas zemesgrāmatā:  

1.1.  nekustamo īpašumu "Ceļš 9856B13 Rubeņu dambis", kadastra Nr. 9856 002 0197, kura 

sastāvā ir pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9856 002 0197, platība 8,90 

ha*, atrodas Ventspils novada Popes pagastā,   

1.2.  nekustamo īpašumu "Ceļš 9856C14 Krojvalku dambis", kadastra Nr. 9856 002 0198, kura 

sastāvā ir pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9856 002 0198, platība 5,36 ha, 

atrodas Ventspils novada Popes pagastā, 

1.3.  nekustamo īpašumu "Ceļš 9856A15 Garsilu dambis-Zemeņi", kadastra Nr. 9856 002 0199, 

kura sastāvā ir pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 9856 002 0199 ar 

platību 2,41 ha, 9856 002 0200 ar platību 2,26 ha, un 9856 003 0346 ar platību 5,12 ha, atrodas 

Ventspils novada Popes pagastā, 

1.4.  nekustamo īpašumu "Ceļš 9856C16 Plušķu dambis", kadastra Nr. 9856 003 0347, kura sastāvā 

ir pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0347 ar platību 3,30 ha, 

atrodas Ventspils novada Popes pagastā, 

1.5.  pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9870 010 0138, platība 15,28 ha, 

atrodas Ventspils novada Ugāles pagastā, nekustamā īpašuma (bez nosaukuma) ar kadastra Nr. 9870 

010 0132 sastāvā. 

2. Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā kopā ar šī lēmuma 

1.punktā minētajiem nekustamiem īpašumiem šādus Ventspils novada pašvaldības infrastruktūras 

objektus – inženierbūves (VZD kadastrā inženierbūves nav reģistrētas):  
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2.1. pašvaldības ceļu "Ceļš 9856B13 Rubeņu dambis", inventāra Nr. 121301371,  

2.2. pašvaldības ceļu "Ceļš 9856C14 Krojvalku dambis", inventāra Nr. 121301372, 

2.3. pašvaldības ceļu "Ceļš 9856A15 Garsilu dambis – Zemeņi", inventāra Nr. 121301373, 

2.4. pašvaldības ceļu "Ceļš 9856C16 Plušķu dambis", inventāra Nr. 121301374. 

3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētie nekustamie īpašumi un 2.punktā minētās inženierbūves 

valstij Zemkopības ministrijas personā tiek nodoti bez tiesībām tos atsavināt un apgrūtināt ar lietu 

tiesībām, kā arī ar pienākumu bez atlīdzības nodot tos Ventspils novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek 

izmantoti A/S “Latvijas valsts meži” saimnieciskās darbības nodrošināšanai, pēc nekustamo īpašumu 

nostiprināšanas zemesgrāmatā attiecīgi par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā.  

4. Mainīt nosaukumus šādiem Ventspils novada pašvaldības nekustamiem īpašumiem: 

4.1. ar kadastra Nr. 9856 002 0197 no "Ceļš 9856B13 Rubeņu dambis" uz "Rubeņu dambis",  

4.2. ar kadastra Nr. 9856 002 0198 no "Ceļš 9856C14 Krojvalku dambis" uz "Krojvalku dambis",  

4.3. ar kadastra Nr. 9856 002 0199 no "Ceļš 9856A15 Garsilu dambis-Zemeņi" uz "Garsilu 

dambis",  

4.4. ar kadastra Nr. 9856 003 0347 no "Ceļš 9856C16 Plušķu dambis" uz "Plušķu dambis".  

5. Sadalīt Ventspils novada Ugāles pagasta nekustamo īpašumu (bez nosaukuma) ar kadastra Nr. 

9870 010 0132, atdalot atsevišķā īpašumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9870 010 0138, 

platība 15,28 ha, un piešķirt izveidotajam nekustamam īpašumam jaunu nosaukumu "Vēlogu – 

Zārdavu dambis". 

6. Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101, zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem:  

6.1. 9856 002 0197, platība 8,90 ha,  

6.2. 9856 002 0198, platība 5,36 ha, 

6.3. 9856 002 0199, platība 2,41 ha,  

6.4. 9856 002 0200, platība 2,26 ha,  

6.5. 9856 003 0346, platība 5,12 ha, 

6.6. 9856 003 0347, platība 3,30 ha, 

6.7. 9870 010 0138, platība 15,28 ha. 

7. Pilnvarot valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži", vienotais reģistrācijas Nr. 

40003466281, veikt šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā uz 

Ventspils novada pašvaldības vārda, veikt visas ar šo procedūru saistītās nepieciešamās darbības, tai 

skaitā – zemes kadastrālo uzmērīšanu, kā arī nepieciešamo darbību apmaksu.  

8. Uzdot pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis):  

8.1. sagatavot vienošanās par šī lēmuma 1. un 2.punktā minēto nekustamo īpašumu un inženierbūvju 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā, 

8.2. veikt nepieciešamās darbības, sagatavot dokumentus šī lēmuma 4. un 5.punktā noteikto 

uzdevumu izpildei. 

9.  Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

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

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

10.1. elektroniska dokumenta formā Zemkopības ministrijai, e-pasts: zm@zm.gov.lv, 

10.2. elektroniska dokumenta formā AS "Latvijas valsts meži", e-pasts: lvm@lvm.lv, 

10.3. Popes pagasta pārvaldei, Ugāles pagasta pārvaldei; 

10.4. Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Nekustamo īpašumu nodaļai; 

10.5. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 

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

Sēdi slēdz plkst. 14.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                            

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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