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SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2013.gada 31.oktobrī                                                                                         13 
                                                                                                                                               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 

               Artis Fetlers 

                                   Māris Dadzis 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

 

Nav ieradušies deputāti Andris Jaunsleinis 

                                       Elita Kuģeniece 

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                           Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

                           Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                           Andris Stepanovičs, jurists 

                           Iveta Straume, pašvaldības attīstības plānotāja 

                           Digna Gerule, Būvvaldes vadītāja 

                           Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja 

                           Evita Slaņķe, vecākā nodokļu administratore 

                           Guntars Reķis, Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja p.i. 

 

Piedalās:   Ieva Puriņa, Ventspils reģionālā NVO AC 

              

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem.  
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1. Par saistošo noteikumu projektu “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas 

kārtība un apmērs” apstiprināšanu. 

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

kārtībā. 

3. Par nekustamā īpašuma „Straumes”, Užavas pagastā, nodošanu atsavināšanai atklātā izsolē. 

4. Par nekustamā īpašuma „Mežsargi”, Ances pagastā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

atkārtotu izsoles rīkošanu. 

5. Par nekustamo īpašumu „Liedagi” un „Ceriņi”, Usmas pagastā, Ventspils novadā, 

detālplānojuma 1.redakciju. 

6. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā „Bērzmuižas”, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā. 

7. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā „Cepļi”, Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā. 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Par novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. 

2. Par Jauniešu centra „Ugāle” slēgšanu. 

3. Par dzīvokļa īpašumam „Dimanti”-*, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 

nodošanu I.V. īpašumā bez atlīdzības. 

4. Par dzīvokļa īpašumam „Briljanti”-*, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 

nodošanu I.G. īpašumā bez atlīdzības. 

5. Par zemes vienības „Kaimiņi”, Ugāles pagastā, izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

6. Par būvju īpašuma „Vēveri”, Ances pagastā, uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības robežu 

un platības apstiprināšanu. 

7. Par piekrišanu biedrībai „Jaunatnes attīstības un sadarbības centrs” iegūt īpašumā zemes 

vienību „Gravas”, Užavas pagastā. 

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

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

9. Par publisko interneta pieejas punktu slēgšanu. 

10. Par apbalvojuma „Ventspils novada Goda raksts” piešķiršanu. 

11. Par pašvaldībai piekrītoša atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Žagatnieki”, Tārgales pagastā, 

nodošanu atsavināšanai. 

12. Par pašvaldībai piekrītoša atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Cepeļkalniņi”, Tārgales pagastā, 

nodošanu atsavināšanai. 

13. Par zemes vienību zem pašvaldības ceļiem Tārgales pagastā izslēgšanu no rezerves zemes 

fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

14. Par mazdārziņu teritorijās esošu zemes vienību Tārgales, Ugāles, Vārves pagastos izslēgšanu no 

rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

15. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu R.D. Ziru pagastā, zemes vienību piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

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

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

Apstiprināt šādu 2013.gada 31.oktobra  domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par saistošo noteikumu projektu “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas 

kārtība un apmērs” apstiprināšanu. 



 3 

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

kārtībā. 

3. Par nekustamā īpašuma „Straumes”, Užavas pagastā, nodošanu atsavināšanai atklātā izsolē. 

4. Par nekustamā īpašuma „Mežsargi”, Ances pagastā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

atkārtotu izsoles rīkošanu. 

5. Par nekustamo īpašumu „Liedagi” un „Ceriņi”, Usmas pagastā, Ventspils novadā, 

detālplānojuma 1.redakciju. 

6. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā „Bērzmuižas”, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā. 

7. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā „Cepļi”, Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā. 

8. Par novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. 

9. Par Jauniešu centra „Ugāle” slēgšanu. 

10. Par dzīvokļa īpašumam „Dimanti”-*, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās 

daļas nodošanu I.V. īpašumā bez atlīdzības. 

11. Par dzīvokļa īpašumam „Briljanti”-*, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās 

daļas nodošanu I.G. īpašumā bez atlīdzības. 

12. Par zemes vienības „Kaimiņi”, Ugāles pagastā, izslēgšanu no rezerves zemes fonda, 

piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

13. Par būvju īpašuma „Vēveri”, Ances pagastā, uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības 

robežu un platības apstiprināšanu. 

14. Par piekrišanu biedrībai „Jaunatnes attīstības un sadarbības centrs” iegūt īpašumā zemes 

vienību „Gravas”, Užavas pagastā. 

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

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

16. Par publisko interneta pieejas punktu slēgšanu. 

17. Par apbalvojuma „Ventspils novada Goda raksts” piešķiršanu. 

18. Par pašvaldībai piekrītoša atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Žagatnieki”, Tārgales pagastā, 

nodošanu atsavināšanai. 

19. Par pašvaldībai piekrītoša atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Cepeļkalniņi”, Tārgales pagastā, 

nodošanu atsavināšanai. 

20. Par zemes vienību zem pašvaldības ceļiem Tārgales pagastā izslēgšanu no rezerves zemes 

fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

21. Par mazdārziņu teritorijās esošu zemes vienību Tārgales, Ugāles, Vārves pagastos izslēgšanu 

no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

22. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu R.D. Ziru pagastā, zemes vienību 

piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu projektu „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem 

sportā piešķiršanas kārtība un apmērs“ apstiprināšanu 
(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz to, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 

funkciju, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu, izskatot, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

2013.gada 19.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.2) un Finanšu komitejas 2013.gada 10.oktobra 

lēmumu (sēdes protokols Nr.6), atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 
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A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

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

 

1. Apstiprināt Saistošo noteikumu projektu “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 

piešķiršanas kārtība un apmērs“ (Pielikumā uz 3 lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot Saistošos minētos noteikumus parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstiskā veidā 

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

attīstības ministrijai. 

2.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(Ziņo: E.Slaņķe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu vecākā nodokļu administratorei Evitai Slaņķei. 

 

E.Slaņķe  informē par 35 lēmumu projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektiem. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 35 lēmumu projektiem, deputāti, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

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

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt iesniegtos 35  lēmumu projektus. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 50 (piecdesmit) lapām. 

 

3.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „STRAUMES”, UŽAVAS PAGASTĀ,  NODOŠANU 

ATSAVINĀŠANAI ATKLĀTĀ IZSOLĒ 

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

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

Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 
 

Ventspils novada domes 2012.gada 28.jūnija sēdē (prot. Nr.62, 14.§) konstatēts, ka pašvaldības 

funkciju realizēšanai nav izmantojama bijušās krejotavas ēka, kas atradās nekustamajā īpašumā 

„Straumes”, Užavā, Užavas pagastā, uz 1.8511 ha zemes gabala, un nolēma iznomāt un nodot 

apsaimniekošanā S.P. nekustamā īpašuma „Straumes”, Užava, Užavas pag., Ventspils nov., 

nedzīvojamo ēku, kadastra apzīmējums 9878 003 0350 001, un tai piekrītošo zemes gabalu 0.08 ha 
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platībā (daļu no 1.8511 ha zemesgabala), nosakot līguma darbības laiku līdz 2016.gada 1.augustam, 

nomas maksu Ls 11.58 mēnesī. Nekustamā īpašuma nomas un apsaimniekošanas līgums ar iepriekš 

minēto personu noslēgts 2012.gada 31.jūlijā. 

 Pašvaldība precizējusi iepriekš minētā iznomātā zemes gabala platību un Ventspils novada 

domes Projektu, investīciju un būvniecības komisija 2013.gada 6.februārī (prot. Nr.3, 3.§) 

apstiprinājusi SIA „Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu par nekustamā īpašuma 

„Straumes” sadalīšanu. Nekustamā īpašuma „Straumes” sastāvā paliekošai zemes vienībai, kas 

instrumentāli uzmērīta, platība ir 0.0910 ha. Nekustamajam īpašumam, uz kura atrodas iznomātā ēka, 

saglabāts nosaukumu „Straumes”, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: lauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu apbūve, kods- 1003. Ņemot vērā, ka ēka ir ekspluatācijā no 1949.gada, fiziskais 

nolietojums 60%, (inf. no Kadastra reģistra) un 373.4 m
2
 telpu uzturēšana prasa lielus līdzekļus, kas 

neamortizēsies nomas periodā (mutiska informācija no nomnieces), pašvaldībai būtu lietderīgi 

nekustamo īpašumu atsavināt. Normatīvie akti neparedz nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības 

nomniekam, bet 2012.gada 31.jūlija nekustamā īpašuma nomas un apsaimniekošanas līgumā 

7.5.punktā ir ierakstīts, ka telpu īpašnieka maiņa nav pamats Līguma grozīšanai vai laušanai. 

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Olafs Horsts (LĪVA sertifikāts Nr.105) noteicis nekustamā 

īpašuma „Straumes”, kadastra numurs 98780030350, tirgus vērtību Ls 3300 (trīs tūkstoši trīs simti 

latu) uz novērtējuma datumu- 2013.gada 12.aprīli. Ar Ventspils novada domes pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 11.10.2013. atzinumu (protokols 

Nr.4, 3.§) apstiprināta nosacītā cena un lieta par nekustamā īpašuma atsavināšanu nodota lēmuma 

pieņemšanai domes sēdē. 

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu; 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 1. punktu, 2.daļu, 9.panta otro daļu; 

II nodaļu „Pārdošana izsolē”, Ventspils novada domes pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

mantas atsavināšanas komisijas 11.10.2013. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

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

novada dome n o l e m j: 

1. Nodot atsavināšanai atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Straumes”, kadastra Nr.98780030350, 

Užavā, Užavas pagastā, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0400, 

platība 0.0911 ha, un būves, kadastra apzīmējums 9878 003 0240 001, kopējā platība 373.3 m
2
. 

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

atsavināšanas komisijai rīkot šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirmo mutisko 

izsoli ar augšupejošu soli 2013.gada 12.decembrī plkst. 14:00. 

3. Apstiprināt: 

1.1. šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles sākumcenu Ls 

3300. 

1.2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles 

noteikumus (pielikums Nr.1). 

2. Uzdot Užavas pagasta pārvaldes vadītājai (L.Erlihai-Štrankai) organizēt informācijas par 

nekustamā īpašuma „Straumes” izsoli izlikšanu pie nekustamā īpašuma „Straumes” un pagasta 

pārvaldes telpās, norādot izsoles organizētāju- Ventspils novada dome, Skolas ielā 4, Ventspilī, 

tālr. 28371752. 

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

nodrošināt sludinājuma par nekustamā īpašuma „Straumes” izsoli publicēšanu pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā, pēc domes sēdes protokola parakstīšanas: 

4.1. nosūtīt sludinājumu par izsoli publicēšanai laikrakstos: „Latvijas Vēstnesis” un „Ventas 

Balss”; 

4.2. nosūtīt šī lēmuma izrakstu S.P., adrese - ***; 

4.3. nodot Užavas pagasta pārvaldei, Nekustamo īpašumu nodaļai. 
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4.§ 
PAR  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MEŽSARGI”, ANCES PAGASTĀ, OTRĀS IZSOLES ATZĪŠANU 

PAR NENOTIKUŠU UN ATKĀRTOTAS IZSOLES RĪKOŠANU 

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

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

Landmanim. 

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu „Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Mežsargi”, Ances pagastā, atsavināšanu” (protokols Nr.79, 42.§), 2013.gada 14.jūnijā tika 

rīkota Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežsargi“, kadastra numurs 98440090093, 

(turpmāk – Īpašums) 1.mutiskā izsole ar sākumcenu- Īpašuma nosacītā cena Ls 4000. Pretendenti 

izsolei nav pieteikušies, izsole atzīta par nenotikušu, un saskaņā ar Ventspils novada domes 

2013.gada 29.augusta lēmumu (protokols Nr.7, 25.§) rīkota 2.mutiskā izsole ar augšupejošu soli 

2013.gada 10.oktobrī, nosakot izsoles sākumcenu Ls 3200. 

2013.gada 11.oktobrī Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

mantas atsavināšanas komisijas sēdē (prot. Nr.4, 1.§) ”Par ierosinājumiem atzīt pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Mežsargi”, Ances pagastā, otro izsoli par nenotikušu un rīkot atkārtotu izsoli” 

apstiprināts 2013.gada 10.oktobra izsoles protokols Nr.2 un nolemts iesniegt Ventspils novada domei 

izskatīšanai 2013.gada 31.oktobra sēdē lēmuma projektu par Ventspils novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Mežsargi”, Jorniņi, Ances pagasts, Ventspils novads, ar kadastra numuru 9844 

009 0093, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu, nosakot pazeminātu- 

par 60% (sešdesmit procenti) no nosacītās cenas- izsoles sākumcenu. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrā daļa nosaka, ka pēc otrās 

nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var noteikt trešo izsoli 

ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, 

vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli. 

Ņemot vērā minēto un Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijas 2013.gada 11.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.4., 1.§), kā arī 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu; likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 

12.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” (sēdes protokols 

Nr.8, 3.§) 77.punktu, 82.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

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

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

 

1.Atzīt par nenotikušu Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežsargi”, kadastra 

numurs 98440090093, Ances pagastā, Ventspils novadā, 2013.gada 10.oktobra otro izsoli. 

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

atsavināšanas komisijai 2013.gada 12.decembrī plkst.15:00 rīkot atkārtotu (trešo) šī lēmuma 

1.punktā norādītā Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli, nosakot sākumcenu LVL 1600 (viens tūkstotis seši simti latu) apmērā.  

3.Apstiprināt izsoles noteikumus „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ 

ĪPAŠUMA „MEŽSARGI” ATKĀRTOTĀS (TREŠĀS) IZSOLES NOTEIKUMI” (lēmuma 

pielikums Nr.1 uz 6 lapām). 

4.Uzdot Ances pagasta pārvaldei (A.Kajaka) nodrošināt informācijas par nekustamā īpašuma 

„Mežsargi”, kadastra numurs 98440090093, trešo izsoli (norādot ziņas par izsoles organizētāju, 
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tā adresi un tālruņa numuru) izvietošanu redzamā vietā pie nekustamā īpašuma „Mežsargi”, 

Jorniņos, Ances pagastā, Ventspils novadā. 

5.Uzdot nodrošināt šā lēmuma 3.punktā minēto izsoles noteikumu publisku pieejamību: 

Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) - Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas 

centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ances pagasta pārvaldei (A.Kajaka) - pārvaldes telpās 

„Ausmas”, Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā. 

6.Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) septiņu dienu laikā no domes sēdes protokola parakstīšanas 

nodrošināt informācijas par nekustamā īpašuma „Mežsargi”, kadastra numurs 98440090093, 

trešo izsoli publicēšanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Ventas Balss”, un sabiedrisko 

attiecību speciālistam (D.Veidemanis) – internetā pašvaldības mājas lapā (lēmuma pielikuma 

Nr.1 pielikums Nr.1 uz 1 lapas). 

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

izrakstu nosūtīt (nodot):  

7.1. Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijai; 

7.2. Ances pagasta pārvaldei (A.Kajakai); 

7.3. Apmeklētāju pieņemšanas centram (M.Imantai-Lukašovai); 

7.4. sabiedrisko attiecību speciālistam D.Veidemanim; 

7.5. Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanim). 

 

5.§ 
PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „LIEDAGI“ UN „CERIŅI“, USMAS PAGASTĀ, VENTSPILS 

NOVADĀ, DETĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU 

(Ziņo: I.Straume) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Ivetai Straumei,  pašvaldības attīstības plānotājai. 

 

I.Straume informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā, 2013.gada 12.septembrī, saņemta (reģistrācijas Nr.IN19660) SIA 

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

Nr.1.2/119 „Par nekustamā īpašuma „Liedagi“ un „Ceriņi“ Usmas pagastā, Ventspils novadā, 

detālplānojuma 1.redakciju“ ar lūgumu izskatīt un apstiprināt detālplānojuma pirmo redakciju.  

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

plānošanas dokumentiem“ 107.punktu, kurā noteikts, ka detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma 

projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo atzinumu, 

Ventspils novada pašvaldība 2013.gada 13.septembrī (vēstule Nr.1.12/IZ1885) nosūtīja 

detālplānojuma eksemplāru izstrādes vadītājam atzinuma sniegšanai. 

     2013.gada 21.oktobrī saņemta (reģistrācijas Nr.IN23077) Usmas pagasta pārvaldes vēstule 

Nr.22.1.-3./28 „Par detālplānojuma 1.redakcijas atbilstību Usmas pagasta teritorijas plānojumam“, 

kurā izstrādes vadītājs informē, ka izstrādātā detālplānojuma „Liedagi“  un „Ceriņi“ pirmā redakcija 

atbilst Usmas pagasta teritorijas plānojuma prasībām un precizē teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumus plānotajā teritorijā un iesaka detālplānojuma pirmo redakciju modot publiskai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām. 

    Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 108. un 

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

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Detālplānojuma pirmo redakciju, nekustamiem īpašumiem „Liedagi“, kadastra numurs 9874 

006 0127 un „Ceriņi“ kadastra numurs 9874 006 0086, Usmas pagastā, Ventspils novadā“, 

nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

2. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājam (G.Šķesters) 2012.gada 16.oktobra Ministru 

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

dokumentiem“ noteiktajā kārtībā organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt no darba 

uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju. 

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

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Usmas 

pagasta pārvaldei, detālplānojuma ierosinātāja pilnvarotai personai Dainim Plūmem***; 

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

 

6.§ 
PAR PATVAĻĪGAS BŪVNIECĪBAS SEKU NOVĒRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ 

„BĒRZMUIŽAS”, TĀRGALES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

(Ziņo: D.Gerule) 

 

*** 

 

7.§ 
PAR PATVAĻĪGAS BŪVNIECĪBAS SEKU NOVĒRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ „CEPĻI”, 

TĀRGALES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

(Ziņo: D.Gerule) 

 

*** 

8.§ 
PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS JŪRKALNES PAGASTA  

PĀRVALDES VADĪTĀJA IECELŠANU AMATĀ 

(Ziņo: D.Valdmanis) 

 

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām 

izveidotās balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājai I.Cērpai, organizēt atklātās balsošanas balsu 

skaitīšanas procedūru Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanai amatā.  

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja I.Cērpa atbalsta šo ierosinājumu. 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim. 

 

D.Valdmanis  informē par lēmuma projektu. 

A.Mucenieks dod vārdu Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātam Guntaram Reķim. 

G.Reķis informē, ka no 1993.gada – 2006.gadam Jūrkalnes pagastā Komunālā dienesta vadītājs. Bijis 

deputāts 2 sasaukumos. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja I.Cērpa izdala vēlēšanu zīmes. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 

 

 Pamatojoties uz Civillikuma 2195.pantu, kas nosaka, ka Darba līgums izbeidzas pats no sevis ar 

darbinieka [..] nāvi, 2013.gada 1.oktobrī tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Ventspils novada 

pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāju Ivaru Grundmani (personas kods ***). 

     Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ivara Grundmaņa ilgstošās slimības laikā, lai nodrošinātu 

pagasta pārvaldes nepārtrauktu darbību un funkciju izpildi pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā, 
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2013.gada 1.jūlijā darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas ar Guntaru Reķi (personas kods ***), 

nodarbinot viņu Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja amatā. Darba līgums tika 

noslēgts uz noteiktu laiku - prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanai. 

     Guntars Reķis līdzšinējā darba periodā ir pierādījis savas kompetences un prasmes, vadot un 

koordinējot Jūrkalnes pagasta pārvaldes darbību. Iepriekšējā darba pieredze Guntaram Reķim ir 

saistīta ar Jūrkalnes pagastu: viņš ir bijis Jūrkalnes pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks 

(1997.gada marts - 2005.gada aprīlis); Jūrkalnes pagasta pašvaldības Komunālā dienesta vadītājs 

(1993.gada oktobris - 2006.gada maijs). Līdzšinējā Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu 

izpildītāja Guntara Reķa spējas un potenciāls  ļauj turpināt darba tiesiskās attiecības Ventspils novada 

pašvaldībā kā Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājam.  

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 40.pantu un 69.² panta 

pirmo daļu, kā arī Ventspils novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra Nolikuma Nr. 14 „Ventspils 

novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvaldes nolikums” 12.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

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

skaitīšanas protokols Nr.6), Ventspils novada dome n o l e m j: 

                

1. Iecelt Guntaru Reķi (personas kods ***) Ventspils novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta 

pārvaldes vadītāja amatā ar 2013.gada 1.novembri. 

2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim noslēgt vienošanos ar 

Guntaru Reķi par grozījumiem darba līgumā. 

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

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

Guntaram Reķim (adrese: ***) un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības 

izpilddirektoram Dainim Valdmanim, Ventspils novada pašvaldības administrācijas Personāla 

nodaļai. 

 

9.§ 
PAR JAUNIEŠU CENTRA „UGĀLE“ SLĒGŠANU 

(Ziņo: D.Valdmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim. 

 

D.Valdmanis  informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 

 

Ventspils novada Ugāles pagastā pašvaldības nekustamajā īpašumā „Mežrūpnieki” ir izvietojies 

Jauniešu centrs „Ugāle”. Jauniešu centra „Ugāle” darbība bija aizsākta 2006.gadā un tā vadītājs ir 

Sergejs Galaveckis. No lietā esošiem materiāliem ir konstatēts, ka Ugāles pagasta padome, gan 

Ventspils novada pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par iepriekš minētā centra dibināšanu vai 

izveidi, kā arī nav apstiprināts centra nolikums. Jauniešu centrs „Ugāle” ir iekļauts Ventspils novada 

pašvaldības nolikumā kā Ventspils novada pašvaldības struktūrvienība ar 2011.gada 12.maiju 

(12.05.2011. saistošie noteikumi Nr.11). Jauniešu centrā „Ugāle” jauniešiem tiek piedāvāts brīvajā 

laikā spēlēt dažādas galda spēles, piedalīties galda spēļu turnīros, izmantot datoru ar interneta 

pieslēgumu, pulcēties un skatīties televīzijas pārraides, iesaistīties jauniešu centra organizētajos 

projektos, piedalīties organizētajās lekcijās.  

25.10.2013. Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja Helēna Boitmane iesniegumā Nr.21.1.-3./71 „Par 

Ugāles pagasta jauniešu centra darbību” sniedza informāciju, ka centra apmeklējums ir neliels un 
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Ugāles pagasta iedzīvotājiem ir diezgan liels piedāvājums brīvā laika pavadīšanai. Ugāles pagastā 

jaunieši apmeklē Mūzikas un mākslas skolu, Sporta skolu, pulciņus Kultūras namā, notiek Jaunsargu 

nodarbības.  

Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību sniedza informāciju, 

ka 2013.gada deviņos mēnešos Jauniešu centra „Ugāle” darbībai ir izlietoti sekojoši līdzekļi: 

 Darba alga vadītājam – 1687.50 Ls (bruto); 

 Degviela – 192.00 Ls; 

 Interneta un telefona pieslēgums – 183.61 Ls; 

 Uzturēšanas izdevumi – 3741.00 Ls (telpu uzturēšana, biroja tehnikas apkope, saimniecības 

preces). 

No Ventspils novada pašvaldības Juridiskās nodaļas lietā esošiem dokumentiem (reģistrētiem 

līgumiem) ir secināts, ka 2013.gadā Jauniešu centrā „Ugāle” ir organizētas tikai divas lekcijas – 

2013.gada 13.aprīlī un 17.jūlijā.  

Laika posmā no 30.09.2013. līdz 01.10.2013. ir veikta aptauja internetā par Jauniešu centra 

„Ugāle” darbību. Aptaujā piedalījušies 39 personas vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Anketas jautājumā 

„Vai esi piedalījies jauniešu centra rīkotajos pasākumos?” - ar „Jā” atbildi sniedza 2 personas, 

jautājumā „Kādus jauniešu centra rīkotos pasākumus tu zini?” – informāciju par pasākumiem sniedza 

4 personas, jautājumā „Kāds ir jauniešu centra darba laiks?” – atbildi sniedza tikai 1 persona.   

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek secināts, ka sakarā ar Jauniešu centra „Ugāle” zemo aktivitāti un 

nespēju piesaistīt jauniešus regulārām aktivitātēm, nav lietderīgi turpināt tā darbību  un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

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

novada dome n o l e m j: 

1. Slēgt Jauniešu centru „Ugāle” ar 2013.gada 28.decembri. 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Personāla nodaļai (I.Stradiņa) līdz 2013.gada 15.novembrim 

brīdināt Jauniešu centra „Ugāle” vadītāju Sergeju Galavecki, personas kods ***, par darba 

tiesisko attiecību izbeigšanu ar 2013.gada 28.decembri. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) līdz 2013.gada 1.decebrim 

brīdināt Jauniešu centra „Ugāle” vadītāju Sergeju Galavecki par 01.02.2013. patapinājuma 

līguma Nr.54_2013 laušanu ar 2013.gada 28.decembri. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) līdz 2013.gada 1.decebrim 

brīdināt SIA „Lattelecom“ par elektronisko sakaru pakalpojumu pārrtraukšanu Jauniešu centrā 

„Ugāle” ar 2013.gada 28.decembri. 

5. Uzdot Jauniešu centra „Ugāle” vadītājam Sergejam Galaveckim nodot un Ventspils novada 

pašvaldības Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai Helēnai Boitmanei pieņemt, sastādot par to 

nodošanas – pieņemšanas aktu, Jauniešu centra „Ugāle” uzskaitē esošos pamatlīdzekļus un 

inventāru līdz 2013.gada 28.decembrim. 

6. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai Helēnai Boitmanei nodot 

un PSIA „Ugāles nami” pieņemt, sastādot par to nodošanas – pieņemšanas aktu, Jauniešu 

centram „Ugāle” piešķirtās telpas nekustamajā īpašumā „Mežrūpnieki”, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 3.janvārim. 

7. Uzdot Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) sagatavot izmaiņas Ventspils novada domes 2013.gada 

12.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 (protokols Nr.8, 3.§) „Ventspils novada pašvaldības 

nolikums”. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim 

Valdmanim. 

9. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 
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10. Lēmumu izsūtīt: 

10.1. Jauniešu centram „Ugāle”, „Mežrūpnieki”, Ugāles pagastā, Ventspils novadā; 

10.2. Personāla nodaļai; 

10.3. Juridiskai nodaļai; 

10.4. Ugāles pagasta pārvaldei; 

10.5. PSIA „Ugāles nami”. 

 

 

10.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM „DIMANTI”-*, USMAS PAGASTĀ, PIEKRĪTOŠĀ ZEMESGABALA 

DOMĀJAMĀS DAĻAS NODOŠANU I.V. ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS 

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

 

11.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM „BRILJANTI”-*, USMAS PAGASTĀ, PIEKRĪTOŠĀ 

ZEMESGABALA DOMĀJAMĀS DAĻAS NODOŠANU I. G. ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS 

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

 

12.§ 
PAR ZEMES VIENĪBAS „KAIMIŅI“, UGĀLES PAGASTĀ, IZSLĒGŠANU NO REZERVES ZEMES 

FONDA, PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU PAŠVALDĪBAI 

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

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

Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 
 

Ventspils novada pašvaldībā 09.09.2013. ir saņemts O.Ā., personas kods ***, dzīvojošas ***, 

iesniegums (reģ.Nr. IN19160) ar lūgumu atsavināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

98700120081, platība 0.13 ha (1300 m
2
). Iesniegumam pievienota izdruka no Valsts zemes dienesta 

(VZD) kadastra kartes ar zemes vienības izvietojuma shēmu, zemesgrāmatas apliecības kopija.  

Ventspils novada dome (turpmāk – Dome), izskatot iesniegumu, datus VZD Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS), pievienotos dokumentus, konstatē sekojošo: 

1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98700120081, platība 0.13 ha*, Ugāles pagastā, saskaņā 

ar datiem VZD NĪVKIS ir ieskaitīta Rezerves zemes fondā (RZF) pamatojoties uz Ventspils novada 

domes 29.09.2011. lēmumu, protokols Nr.47. Uz zemes vienības atrodas būvju īpašums „Kaimiņi”, 

kadastra numurs 98705120081, kura sastāvā ir būve ar kadastra apzīmējumu 98700120081001, un 

kura īpašuma tiesības ierakstītas Ugāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000408773 uz 

O.Ā. vārda. Saskaņā ar 01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, 

kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 4.punkta nosacījumiem - zemes reformas 

pabeigšanai bija nododama un turpmāk izmantojama neapbūvēta lauku apvidu zeme; 13.punktā 

noteikts: ”Ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai 

piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var 

pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot 
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rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz 

pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 

rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek 

pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu”. Ievērojot, ka zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 98700120081, platība 0.13 ha*, ir apbūvēta, un tā nepieciešama 

zemesgrāmatā ierakstīta būvju īpašuma ”Kaimiņi” uzturēšanai, Domei nepieciešams pieņemt lēmumu 

par šīs zemes vienības izslēgšanu no Rezerves zemes fonda. Saskaņā ar likuma "Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3.panta 5.daļas 1.punktu: 

”Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā 

ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai 

noslēdzami zemes nomas līgumi. 

2) Izskatot lietu, Dome tāpat konstatē, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ar kadastra 

apzīmējumu 98700120081, platība 0.13 ha*, VZD NĪVKIS reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis ir: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

Saskaņā ar Ugāles pagasta teritorijas plānojumu apbūvētā zemes vienība atrodas zonējumā: Mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorija. Tādējādi konstatēts, ka pašreizējais zemes vienībai VZD NĪVKIS 

reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst tās faktiskajai lietošanai, tādēļ 

nepieciešama nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa, kas atbilst pašvaldības teritorijas 

plānojumam un zemes vienības faktiskajai izmantošanai.  

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; 

likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 

3.panta 5.daļas 1.punktu; Paziņošanas likuma 3.panta 1.daļas 2.punktu, 8.panta 1.daļas 1.punktu, 

8.panta 2.daļu; 01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām 

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

un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 4., 13.punktu; 2006.gada 20.jūnija MK noteikumu 

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

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7., 18., 23.3. punktu, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2013.gada 24.oktobra atzinumu, atklāti 

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

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

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

1. Izslēgt no Rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 98700120081, platība 

0.13ha*, Ugāles pagastā, un noteikt tās piekritību Ventspils novada pašvaldībai.  

 

2. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98700120081, platība 0.13ha*, lietošanas mērķi 

no: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, uz: Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, kods 0601. 

 

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

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

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

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

reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.” Lēmumu adresāts un trešās personas var pārsūdzēt 

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

laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas.  

 

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

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

4.1.  O.Ā., adrese – ***; 

4.2.  Nekustamo īpašumu nodaļai; 
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4.3.  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam, adrese: Vasarnīcu 

iela 20, Ventspils, LV-3601. 

*-zemes vienības platība pirms kadastrālās uzmērīšanas             

 

13.§ 
PAR BŪVJU ĪPAŠUMA „VĒVERI”, ANCES PAGASTĀ,  

UZTURĒŠANAI NEPIECIEŠAMĀS ZEMES VIENĪBAS  

ROBEŽU UN PLATĪBAS APSTIPRINĀŠANU  

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

 

14.§ 
PAR PIEKRIŠANU BIEDRĪBAI „JAUNATNES ATTĪSTĪBAS 

 UN SADARBĪBAS CENTRS” IEGŪT ĪPAŠUMĀ ZEMES VIENĪBU „GRAVAS”  

UŽAVAS PAGASTĀ   

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

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

Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 30.09.2013. ir saņemts biedrības „Jaunatnes Attīstības un Sadarbības 

centrs”, reģistrācijas Nr. 40008119079, juridiskā adrese – Matīsa iela 50B, Rīga, lv-1009 (turpmāk- 

Biedrība), valdes priekšsēdētāja Pētera Sproģa iesniegums (reģ. Nr. IN20994) ar lūgumu atļaut iegūt 

Biedrības īpašumā Ventspils novada Užavas pagastā esošā nekustamā īpašuma ,,Gravas” zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 98780010053, platība 1.2ha. Iesniegumam pievienoti dokumentu 

atvasinājumi: 30.09.2013. pirkuma līguma (notariāls akts) kopija (3 lapas), notariāli apliecināta 

pilnvara Andrejam Bogmalim rīcībai ar nekustamo īpašumu ,,Gravas”.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: nekustamā īpašuma „Gravas”, 

kadastra numurs 98740010053, Užavas pagastā, īpašuma tiesības ir reģistrētas Užavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0013 7494 uz Ivetas Bogmales, personas kods ***, vārda. 

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst: neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

98780010053, platība 1.2 ha. Zemes vienība ,,Gravas”, kadastra apzīmējums 98780010053, saskaņā 

ar spēkā esošo Užavas pagasta teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas Užavas ciemā zonējumā: 

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija. Par nekustamā īpašuma „Gravas” pārdošanu I.Bogmales 

pilnvarotā persona Andrejs Bogmals 30.09.2013. noslēdzis Pirkuma līgumu ar Biedrību. Biedrība 

„Jaunatnes Attīstības un Sadarbības centrs”, reģistrācijas Nr. 40008119079, juridiskā adrese – Matīsa 

iela 50B, Rīga, atbilst likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 4.daļā minētajai 

personu kategorijai, kas var iegūt zemi īpašumā ar ierobežojumiem, kuri noteikti šī likuma 29.panta 

2.daļā, un par kuriem pašvaldības domei ir jāizskata jautājums par tiesībām iegūt zemes vienību 

īpašumā. Likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta 2.daļas 4.punktā noteikts, ka 

nepilsoņi  un citu valstu pilsoņi nevar iegūt īpašumā lauksaimniecības un meža zemi, kā arī zemi 

publisko ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve 

atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam. Tā kā zemes vienība „Gravas” atrodas zonējumā, kurā 

saskaņā ar Užavas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.1.2. un 6.1.3.punktu ir 

paredzēta dzīvojamo māju, to palīgēku apbūve, konstatēts, ka uz šo zemes vienību neattiecas likuma 

,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta 2.daļā minētie ierobežojumi tās iegūšanai Biedrības 

īpašumā.  
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Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; 

likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 4.daļu; 29.panta 2.daļas 4.punktu un 

30.panta 1.daļu, 2.daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

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

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

1. Piekrist, ka biedrība „Jaunatnes Attīstības un Sadarbības centrs”, reģistrācijas Nr. 40008119079, 

iegūst īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma ,,Gravas”, Užavas pagastā, Ventspils novadā, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 98780010053, platība 1.2ha, lietošanai atbilstoši Užavas 

pagasta teritorijas plānojumā noteiktajam - Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija. 

 

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

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

rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no 

tā spēkā stāšanas dienas. 

 

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

parakstīšanas dienas nosūtīt šī lēmuma izrakstu (kopā ar izziņu par tiesībām iegūt zemi īpašumā) 

biedrībai „Jaunatnes Attīstības un Sadarbības centrs”, adrese – Matīsa iela 8, Rīga, LV-1009. 

 

15.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 

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

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”” APSTIPRINĀŠANU 

(Ziņo: A.Stepanovičs) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam Andrim Stepanovičam. 

 

A.Stepanovičs  informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 
 

       2011.gada 28.jūlijā Ventspils novada dome ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi 

Ventspils novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.21 „Ventspils novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi”” (sēdes protokols Nr.44, 7.§), kuriem stājoties spēkā Ventspils 

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

kārtības noteikumi“ (turpmāk – Saistošie noteikumi) izslēgts 37.3. un 40.1.apakšpunkts. Savukārt 

Saistošo noteikumu 37.4. un 40.2.apakšpunkts nosaka atbildību par iepriekš norādītajās normās 

paredzēto attiecīgo administratīvo pārkāpumu izdarīšanu atkārtoti gada laikā, tas ir, 

nodarījumiem, par kuriem persona vairs nav saucama pie administratīvās atbildības saskaņā ar 

Saistošiem noteikumiem, līdz ar ko šo noteikumu 37.4. un 40.2.apakšpunkts izslēdzams.  

       Ņemot vērā minēto, kā arī nolūkā nodrošināt grozījumu veikšanu saistošos noteikumos 

atbilstoši euro ieviešanu Latvijā regulējošiem tiesību aktiem, un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās 

daļas 4.punktu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

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

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Ventspils novada domes 

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

noteikumi““ (Pielikumā uz četrām lapām). 
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2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ventspils 

novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie tiek piemēroti ar 

2014.gada 1.janvāri, un tie ir brīvi pieejami Ventspils novada pašvaldībā, Ventspils novada 

pilsētas/pagastu pārvaldēs un  pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc šā lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā 

izdevumā un mājas lapā internetā. 

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

un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus elektroniskā veidā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

16.§ 
PAR PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU SLĒGŠANU 

        (Ziņo: D.Valdmanis, debatēs: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim. 

 

D.Valdmanis  informē par lēmuma projektu. 

M.Dadzis ierosina papildināt lēmumu ar frāzi, ka pagasti jau šobrīd nodrošina publisku pieeju 

interneta punktiem. Jautā, vai pārvaldēm ir tehniskie līdzekļi, ar ko nodrošināt lēmuma izpildi. 

D.Valdmanis norāda, ka pārvaldēm jāpieprasa budžeta līdzekļi. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 
 

Kurzemes reģiona attīstības aģentūra (turpmāk tekstā KRAA) no 25.05.2007. – 31.10.2008. īstenoja 

ES ERAF projektu «Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē». Projektu īstenoja KRAA 

sadarbībā ar Vārves, Zlēku, Tārgales, Ugāles, Usmas, Puzes, Popes, Ances pagasta padomi, noslēdzot 

par to 2005.gada novembra sadarbības līgumu. 2008.gada oktobrī KRAA noslēdza ar  Vārves, Zlēku, 

Tārgales, Ugāles, Usmas, Puzes, Popes, Ances pagasta padomi PATAPINĀJUMA LĪGUMU par 

projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstību Kurzemē“ īstenošanas rezultātā iegādāto 

materiālu vērtību (datortehniska, mēbeles) nodošanu bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar 2007.gada 

septembrī noslēgtajiem piegādes līgumiem. 2008.gada oktobra PATAPINĀJUMA LĪGUMU 

pielikumos  tika pievienoti materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas akti un pamatlīdzekļu uzskaites 

kartiņas. 

Projekta mērķis bija nodrošināt apstākļus konkurētspējīgai un visaptverošai informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju pieejamībai un izmantošanai Kurzemes plānošanas reģionā un sekmēt 

iedzīvotāju izglītības un dzīves līmeņa attīstību, reģiona ekonomisko un sociālo attīstību, izveidot 

visiem pieejamu, vienotu, kvalitatīvu publisko interneta pieejas punktu (PIPP) tīklu Kurzemes 

vietējās pašvaldībās, mazināt IKT un e-prasmju plaisu starp rajoniem un galvaspilsētu. 

Labiekārtotie PIPP tika izvietoti pašvaldību bibliotēkās, skolās, pašvaldību administratīvajās ēkās un 

citur.  

Vadoties no tā, ka ES ERAF projekta «Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē» 

īstenošanas un iepriekš minēto noslēgto līgumu beigu termiņš ir 2013.gada 31.oktobris, tad ir 

nepieciešams veikt Vārves, Zlēku, Tārgales, Ugāles, Usmas, Puzes, Popes, Ances publisko interneta 

pieejas punktu slēgšanu (veicot materiālo vērtību uzskaiti un nodošanu) un nodrošināt 

pilsētas/pagastu pārvaldēs ēkā iedzīvotājiem brīvi pieejamu bezmaksas interneta pieeju. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

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

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), 

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

1. Slēgt Ventspils novada Vārves, Zlēku, Tārgales, Ugāles, Usmas, Puzes, Popes, Ances pagastā 

Publisko interneta pieejas punktus ar 2013.gada 28.decembri. 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Personāla nodaļai (I.Stradiņa) līdz 2013.gada 

15.novembrim brīdināt Ventspils novada Zlēku, Tārgales, Puzes, Popes, Ances pagastā 

Publisko interneta pieejas punktu darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu vai par 

attiecīgajiem darba līguma nosacījumu grozījumiem ar 2013.gada 28.decembri. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Vārves, Zlēku, Tārgales, Ugāles, Usmas, Puzes, Popes, 

Ances pagasta pārvaldes vadītājam/-ai līdz 2013.gada 28.decebrim nodot un Ventspils 

novada pašvaldības Informācijas tehnoloģijas nodaļas vadītājai Lindai Gaigalai pieņemt, 

sastādot par to nodošanas – pieņemšanas aktu, pagastu Publisko interneta pieejas punktos 

KRAA nodotās materiālās vērtības (datortehniska, mēbeles) saskaņā ar 2007.gada septembrī 

noslēgtajiem piegādes līgumiem un 2008.gada oktobra PATAPINĀJUMA LĪGUMU 

pielikumos pievienotajiem materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas aktiem un 

pamatlīdzekļu uzskaites kartiņām. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagastu pārvaldes vadītājiem ar 2014.gada 

1.februāri nodrošināt pārvaldēs ēkā iedzīvotājiem brīvi pieejamu bezmaksas interneta pieeju. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim 

Valdmanim. 

6. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

7. Lēmumu izsūtīt: 

7.1. Pilsētas/pagastu pārvaldēm; 

7.2. Personāla nodaļai; 

7.3. Vārves, Zlēku, Tārgales, Ugāles, Usmas, Puzes, Popes, Ances Publisko interneta 

pieejas punktam; 

7.4. Informācijas tehnoloģiju nodaļai; 

7.5. Pašvaldības  izpilddirektoram D.Valdmanim. 

      

 17.§ 
PAR APBALVOJUMA ”VENTSPILS NOVADA GODA RAKSTS”  

PIEŠĶIRŠANU 

        (Ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā saņemti sekojoši iesniegumi:  

1) 28.10.2013. Vārves pagasta pārvaldes vadītājas Gunitas Ansones iesniegums (reģ.nr.IN23623) ar 

ierosinājumu apbalvot ar Ventspils novada pašvaldības Goda rakstu Zemnieku saimniecību 

„Muižgaļi”, kurā saimnieko Andis un Vita Vītolbergi, „Par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils novada 

attīstībā, novada popularizēšanā un pozitīva tēla veidošanā, nodarbojoties ar lopkopību, ražojot 

dabisku un augstvērtīgu sieru”; 
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2) 21.10.2013. Ances pagasta pārvaldes vadītājas Airas Kajakas iesniegums (reģ.nr.IN23040) ar 

ierosinājumu piešķirt Ventspils novada pašvaldības apbalvojumu Goda rakstu vidējās paaudzes deju 

kolektīvam „Ance” par kultūras mantojuma popularizēšanu un aktīvu dalību novada kultūras dzīvē.; 

3) 23.10.2013. Ugāles pagasta pārvaldes iesniegums (reģ.Nr. IN23350) ar ierosinājumu apbalvot 

Ugāles pagasta tautas nama „Gaisma” vadītāju ar pašvaldības apbalvojumu „Ventspils novada 

pašvaldības Goda raksts” „Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu kultūras jomā, nozīmīgu 

ieguldījumu Ventspils novada un Ugāles pagasta attīstībā, popularizēšanā un pozitīva tēla 

veidošanā”; 

4) 23.10.2013. Popes pagasta pārvaldes iesniegums (reģ.Nr. IN23260) ar ierosinājumu apbalvot 

Popes pamatskolas skolotāju Ingrīdu Andersoni ar pašvaldības apbalvojumu „Ventspils novada 

pašvaldības Goda raksts”, jo ik gadus I.Andersones audzēkņi piedalās un gūst labus rezultātus 

Ventspils novada, Kurzemes un Valsts organizētajās olimpiādēs, starptautiskajos un vietējā mēroga 

konkursos; 

5) 22.10.2013. Piltenes pilsētas bibliotēkas vadītājas Antras Krauzes iesniegums (reģ.Nr. IN23250) ar 

ierosinājumu apbalvot mākslinieci un novadpētnieci, Ventspils novada vēstures izpētei veltītu 

grāmatu autori Laimdotu Junkaru ar pašvaldības apbalvojumu „Par ieguldījumu Ventspils novada 

Kultūrvides saglabāšanā, kopšanā un novada atpazīstamības veicināšanā”. Laimdota Junkara veikusi 

lielu un nozīmīgu darbu, savācot Ventspils novada ciemu un Piltenes pilsētas iedzīvotāju liecības, 

dzimtu vēstures materiālus, u.c. par novada vēsturi un kultūrvidi. Apkopotas un izdotas 4 grāmatas: 

„Ugāles pagasta stāsti. Fakti. Vietvārdi. Teikas. Atmiņas”, „Uz atkalredzēšanos! Putniņu Krists”, 

„Rāpatu grāmata” un „Dzīve pie Ventas Piltenes pagastā un kaimiņos”. 

2013.gada 28.oktobrī Ventspils novada domes Apbalvošanas komisijas sēdē izskatīti minētie 

iesniegumi, un saskaņā ar Ventspils novada domes 2011.gada 29.septembra nolikumā Nr.6 

”Ventspils novada domes apbalvošanas komisijas nolikums” (protokols Nr. 47, 3.§) un Ventspils 

novada domes 2011.gada 29.septembra nolikumā Nr.7 ”Par Ventspils novada pašvaldības 

apbalvojumiem” (protokols Nr. 47, 3.§), noteikto kārtību ir pieņēmusi lēmumu par Ventspils novada 

pašvaldības apbalvojumu ”Ventspils novada Goda raksts” piešķiršanu (protokols Nr.6). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ventspils novada domes 2011.gada 29.septembra 

nolikuma Nr.7 ”Par Ventspils novada pašvaldības apbalvojumiem” 24.punktu, Ventspils novada 

domes Apbalvošanas komisijas 28.10.2013. lēmumu (protokols Nr.6), likuma „Par pašvaldībām” 

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

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

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

1. Piešķirt apbalvojumu ”Ventspils novada Goda raksts”: 

1.1.  Zemnieku saimniecībai „Muižgaļi” 

„Par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils novada attīstībā, novada popularizēšanā un pozitīva tēla 

veidošanā, ražojot dabisku un augstvērtīgu lauksaimniecības produkciju”. 

1.2. Vidējās paaudzes deju kolektīvam „Ance” 

„Par kultūras mantojuma popularizēšanu un aktīvu dalību Ventspils novada kultūras dzīvē”. 

1.3. Ugāles pagasta tautas nama „Gaisma” vadītājai Verai Bergai 

„Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu kultūras jomā, nozīmīgu ieguldījumu Ventspils novada 

un Ugāles pagasta popularizēšanā un pozitīva tēla veidošanā””. 

 

1.4. Popes pamatskolas skolotājai Ingrīdai Andersonei 

„Par augstu pedagoģisko meistarību, radošu izglītojošo darbību un audzēkņu starptautiskajiem 

sasniegumiem, veicinot Ventspils novada tēla atpazīstamību”. 

1.5. Ventspils novada māksliniecei, novadpētniecei Laimdotai Junkarai 

„Par ieguldījumu Ventspils novada kultūrvides saglabāšanā un novadpētniecības attīstībā”. 
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2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot 1.punktā minētos apbalvojumus. 

3. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt lēmumu pašvaldības mājas 

lapā internetā. 

4. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītajām personām apbalvojuma ”Ventspils novada Goda 

raksts” pasniegšana tiek veikta 2013.gada 18.novembrī, Piltenes pilsētas kultūras namā, Latvijas 

Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītā svinīgā pasākumā. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Kancelejai (E.Ozoliņa) un Sabiedrisko 

attiecību speciālistam (D.Veidemanis).  

 

18.§ 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠA ATSEVIŠĶA APBŪVĒTA ZEMESGABALA „ŽAGATNIEKI”, 

TĀRGALES PAGASTĀ, NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI  

(Ziņo: G.Landmanis) 

 
*** 

 

19.§ 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠA ATSEVIŠĶA APBŪVĒTA ZEMESGABALA 

„CEPEĻKALNIŅI”, TĀRGALES PAGASTĀ, NODOŠANU ATSAVINĀŠANAI  

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

 

20.§ 
PAR ZEMES VIENĪBU ZEM PAŠVALDĪBAS CEĻIEM TĀRGALES PAGASTĀ IZSLĒGŠANU NO 

REZERVES ZEMES FONDA, PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU PAŠVALDĪBAI 

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

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

Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 
 

  Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ierosinājusi un Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 24.10.2013. sēdē (protokols Nr.4, 7.§) izskatījusi 

jautājumu par vairāku zemes vienību izslēgšanu no Rezerves zemes fonda un to piekritības 

noteikšanu Ventspils novada pašvaldībai. 

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

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

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

Pašvaldības zemes fonda zemi  paredzēts izmantot kompensācijai par nekustamā īpašuma 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, publiskās infrastruktūras attīstībai, zemes konsolidācijai, 

piekļuves uzlabošanai, vides aizsardzības nodrošināšanai, dalītā īpašumā izbeigšanai, uc. Ja 

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

tad procedūra ir sekojoša: dome pieņem lēmumu par to, ka zemes vienība nepieciešama attiecīgas 

funkcijas īstenošanai, un ierakstāma zemesgrāmatā, un nosūta to atbildīgajai ministrijai; atbildīgā 

ministrija sagatavo un virza izskatīšanai uz MK lēmumprojektu par atļauju izslēgt zemes vienību no 
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pašvaldības zemes fonda un ierakstīt zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda;  MK pieņem 

lēmumu par atļauju izslēgt zemes vienību no pašvaldības zemes fonda un ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz vietējās pašvaldības vārda; pašvaldības domes pieņem lēmumu par zemes vienības izslēgšanu no 

pašvaldības zemes fonda un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Līdzīga procedūra 

noteikta arī gadījumā, ja par kādu no pašvaldības zemes fondā ieskaitītajām zemes vienībām saņemts 

pamatots atsavināšanas ierosinājums. Saskaņā ar 01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 "Kārtība, kādā 

nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 13.punkta 

nosacījumiem: ”Ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā 

vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome 

var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot 

rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz 

pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 

rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek 

pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.” 

          Izvērtējot Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību sarakstu, konstatēts, ka daļa no tām 

Tārgales pagastā atrodas zem pašvaldības ceļiem, un ir nepieciešamas šo ceļu uzturēšanai. Par šo 

zemes vienību lietderīgu izmantošanu pašvaldības funkcijas īstenošanai - gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana, saņemts arī Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja M.Laksberga atzinums.  

 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu; 01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 "Kārtība, 

kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 13.punktu; 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2013.gada 24.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

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

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

1. Izslēgt no Rezerves zemes fonda sekojošas zemes vienības Tārgales pagastā: 

1.1. ar kadastra apzīmējumu 9866 010 0129, 2.89 ha platībā; 

1.2. ar kadastra apzīmējumu 9866 010 0130, 0.3 ha platībā; 

1.3. ar kadastra apzīmējumu 9866 013 0020, 7.4 ha platībā; 

1.4. ar kadastra apzīmējumu 9866 016 0094, 0.26 ha platībā; 

1.5. ar kadastra apzīmējumu 9866 016 0095, 0.65 ha platībā; 

1.6. ar kadastra apzīmējumu 9866 016 0096, 0.03 ha platībā; 

1.7. ar kadastra apzīmējumu 9866 016 0107, 0.18 ha platībā; 

1.8. ar kadastra apzīmējumu 9866 016 0115, 0.21 ha platībā; 

1.9. ar kadastra apzīmējumu 9866 016 0116, 0.01 ha platībā; 

1.10. ar kadastra apzīmējumu 9866 016 0106, 0.82 ha platībā; 

1.11. ar kadastra apzīmējumu 9866 017 0104, 1.09 ha platībā; 

1.12. ar kadastra apzīmējumu 9866 018 0152, 0.03 ha platībā; 

1.13. ar kadastra apzīmējumu 9866 020 0059, 2.89 ha platībā; 

1.14. ar kadastra apzīmējumu 9866 023 0090, 0.28 ha platībā; 

1.15. ar kadastra apzīmējumu 9866 024 0172, 0.25 ha platībā; 

1.16. ar kadastra apzīmējumu 9866 024 0176, 0.59 ha platībā; 

1.17. ar kadastra apzīmējumu 9866 026 0184, 0.29 ha platībā; 

1.18. ar kadastra apzīmējumu 9866 026 0185, 0.13 ha platībā; 

1.19. ar kadastra apzīmējumu 9866 027 0082, 1.66 ha platībā. 
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2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību piekritību Ventspils novada pašvaldībai.  

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

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

3.1.Tārgales pagasta pārvaldei; 

3.2.Nekustamo īpašumu nodaļai; 

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

iela 20, Ventspils, LV-3601. 

 

21.§ 
PAR MAZDĀRZIŅU TERITORIJĀS ESOŠU ZEMES VIENĪBU TĀRGALES, UGĀLES, VĀRVES 

PAGASTOS IZSLĒGŠANU NO REZERVES ZEMES FONDA, PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU 

PAŠVALDĪBAI 

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

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

Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmumu  projektu. 
 

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ierosinājusi un Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 24.10.2013. sēdē (protokols Nr.4, 6.§) izskatījusi 

jautājumu par vairāku desmitu zemes vienību izslēgšanu no Rezerves zemes fonda un to piekritības 

noteikšanu Ventspils novada pašvaldībai. 

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

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

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

Pašvaldības zemes fonda zemi  paredzēts izmantot kompensācijai par nekustamā īpašuma 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, publiskās infrastruktūras attīstībai, zemes konsolidācijai, 

piekļuves uzlabošanai, vides aizsardzības nodrošināšanai, dalītā īpašumā izbeigšanai, uc. Ja 

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

tad procedūra ir sekojoša: dome pieņem lēmumu par to, ka zemes vienība nepieciešama attiecīgas 

funkcijas īstenošanai, un ierakstāma zemesgrāmatā, un nosūta to atbildīgajai ministrijai; atbildīgā 

ministrija sagatavo un virza izskatīšanai uz MK lēmumprojektu par atļauju izslēgt zemes vienību no 

pašvaldības zemes fonda un ierakstīt zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda;  MK pieņem 

lēmumu par atļauju izslēgt zemes vienību no pašvaldības zemes fonda un ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz vietējās pašvaldības vārda; pašvaldības domes pieņem lēmumu par zemes vienības izslēgšanu no 

pašvaldības zemes fonda un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Līdzīga procedūra 

noteikta arī gadījumā, ja par kādu no pašvaldības zemes fondā ieskaitītajām zemes vienībām saņemts 

pamatots atsavināšanas ierosinājums. Saskaņā ar 01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 "Kārtība, kādā 

nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 13.punkta 

nosacījumiem: ”Ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā 

vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome 

var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot 

rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz 

pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 

rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek 

pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.”. 
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          Izvērtējot Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību sarakstu, konstatēts, ka daļa no tām ir 

jau iznomātas īstermiņa (ar attiecīgu nomas termiņa beigu nosacījumu) nomā fiziskām personām 

piemājas saimniecību, mazdārziņu uzturēšanai. Līdzīgi būtu izmantojamas arī citas Rezerves zemes 

fondā ieskaitītās zemes vienības, kuras atrodas bijušo mazdārziņu kooperatīvu teritorijās Tārgales, 

Vārves un Ugāles pagastos. Par šo zemes vienību lietderīgu izmantošanu pašvaldības funkcijas 

īstenošanai – nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību, iznomājot zemes gabalus personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām, saņemti arī minēto pagastu pārvaldes vadītāju atzinumi.  

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

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4'.panta otrās daļas 5.punktu; 01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 

"Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo 

zemi" 13.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2013.gada 24.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

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

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

novada dome n o l e m j: 

1. Izslēgt no Rezerves zemes fonda sekojošas zemes vienības: 

1.1. Tārgales pagastā: 

1.1.1. „Augšakmeņdziras 58”, kadastra apzīmējums 9866 008 0758, 0.06 ha platībā; 

1.1.2.  „Augšakmeņdziras 59”, kadastra apzīmējums 9866 008 0759, 0.06 ha platībā; 

1.1.3. „Augšakmeņdziras 148”, kadastra apzīmējums 9866 008 0848, 0.06 ha platībā; 

1.1.4.  „Augšakmeņdziras 154”, kadastra apzīmējums 9866 008 0854, 0.0608 ha platībā; 

1.1.5.  „Augšakmeņdziras 201”, kadastra apzīmējums 9866 008 0901, 0.06 ha platībā; 

1.1.6. „Akmeņdziras 7”, kadastra apzīmējums 9866 008 1007, 0.06 ha platībā; 

1.1.7. „Akmeņdziras 77”, kadastra apzīmējums 9866 008 1077, 0.06 ha platībā; 

1.1.8.  „Akmeņdziras 78”, kadastra apzīmējums 9866 008 1078, 0.06 ha platībā; 

1.1.9.  „Akmeņdziras 156”, kadastra apzīmējums 9866 008 1156, 0.06 ha platībā; 

1.1.10. „Akmeņdziras 180”, kadastra apzīmējums 9866 008 1180, 0.06 ha platībā; 

1.1.11. „Priedes 9”, kadastra apzīmējums 9866 008 1509, 0.06 ha platībā; 

1.1.12.  „Priedes 25”, kadastra apzīmējums 9866 008 1525, 0.06 ha plātībā; 

1.1.13. „Priedes 38”, kadastra apzīmējums 9866 008 1538, 0.06 ha platībā; 

1.1.14.  „Priedes 39”, kadastra apzīmējums 9866 008 1539, 0.06 ha platībā; 

1.1.15. „Priedes 46”, kadastra apzīmējums 9866 008 1546, 0.06 ha platībā; 

1.1.16. „Priedes 72”, kadastra apzīmējums 9866 008 1572, 0.06 ha platībā; 

1.1.17.  „Priedes 101”, kadastra apzīmējums 9866 008 1601, 0.06 ha platībā; 

1.1.18. „Priedes 112”, kadastra apzīmējums 9866 008 1612, 0.06 ha platībā; 

1.1.19. „Priedes 123”, kadastra apzīmējums 9866 008 1623, 0.06 ha platībā; 

1.1.20. „Priedes 127”, kadastra apzīmējums 9866 008 1627, 0.06 ha platībā; 

1.1.21. „Dzintars 192”, kadastra apzīmējums 9866 008 2392, 0.0683 ha platībā; 

1.1.22.  „Dzintars 212”, kadastra apzīmējums 9866 008 2412, 0.0794 ha platībā; 

1.1.23.  „Dzintars 219”, kadastra apzīmējums 9866 008 2419, 0.0601 ha platībā; 

1.1.24.  „Platene 2”, kadastra apzīmējums 9866 014 1802, 0.06 ha platībā; 

1.1.25. „Platene 3”, kadastra apzīmējums 9866 014 1803, 0.06 ha platībā; 

1.1.26.  „Platene 8”, kadastra apzīmējums 9866 014 1808, 0.06 ha platībā; 

1.1.27. „Platene 10”, kadastra apzīmējums 9866 014 1810, 0.06 ha platībā; 

1.1.28.  „Platene 12”, kadastra apzīmējums 9866 014 1812, 0.06 ha platībā; 

1.1.29. „Platene 14”, kadastra apzīmējums 9866 014 1814, 0.06 ha platībā; 

1.1.30. „Platene 17”, kadastra apzīmējums 9866 014 1817, 0.18 ha platībā; 

1.1.31. „Platene 21”, kadastra apzīmējums 9866 014 1821, 0.06 ha platībā; 

1.1.32. „Platene 22”, kadastra apzīmējums 9866 014 1822, 0.12 ha platībā; 

1.1.33. „Platene 26”, kadastra apzīmējums 9866 014 1826, 0.12 ha platībā; 

1.1.34.  „Platene 30”, kadastra apzīmējums 9866 014 1830, 0.06 ha platībā; 
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1.1.35. „Platene 36”, kadastra apzīmējums 9866 014 1836, 0.18 ha platībā; 

1.1.36. „Platene 39”, kadastra apzīmējums 9866 014 1839, 0.12 ha platībā; 

1.1.37. „Platene 40”, kadastra apzīmējums 9866 014 1840, 0.06 ha platībā; 

1.1.38.  „Platene 42”, kadastra apzīmējums 9866 014 1842, aptuveni 0.12 ha platībā; 

1.1.39. „Platene 43”, kadastra apzīmējums 9866 014 1843, 0.12 ha platībā; 

1.1.40. „Platene 44”, kadastra apzīmējums 9866 014 1844, 0.06 ha platībā; 

1.1.41. „Platene 45”, kadastra apzīmējums 9866 014 1845, 0.06 ha platībā; 

1.1.42. „Platene 47”, kadastra apzīmējums 9866 014 1847, 0.12 ha platībā; 

1.1.43. „Mauriņi 4”, kadastra apzīmējums 9866 014 1904, 0.08 ha platībā; 

1.1.44. „Mauriņi 6”, kadastra apzīmējums 9866 014 1906, 0.08 ha platībā; 

1.1.45. „Mauriņi 18”, kadastra apzīmējums 9866 014 1918, 0.08 ha platībā; 

1.1.46. „Mauriņi 20”, kadastra apzīmējums 9866 014 1920, 0.08 ha platībā; 

1.1.47. „Mauriņi 23”, kadastra apzīmējums 9866 014 1923, 0.16 ha platībā; 

1.1.48. „Mauriņi 25”, kadastra apzīmējums 9866 014 1925, 0.097 ha platībā; 

1.1.49. „Mauriņi 29”, kadastra apzīmējums 9866 014 1929, 0.0956 ha platībā; 

1.1.50.  „Mauriņi 34”, kadastra apzīmējums 9866 014 1934, 0.08 ha platībā; 

1.1.51.  „Mauriņi 37”, kadastra apzīmējums 9866 014 1937, 0.0898 ha platībā; 

1.1.52.  „Mauriņi 38”, kadastra apzīmējums 9866 014 1938, 0.0846 ha platībā; 

1.1.53.  „Mauriņi 39”, kadastra apzīmējums 9866 014 1939, 0.08 ha platībā; 

1.1.54.  „Mauriņi 40”, kadastra apzīmējums 9866 014 1940, 0.08 ha platībā; 

1.1.55. „Mauriņi 41”, kadastra apzīmējums 9866 014 1941, 0.08 ha platībā; 

1.1.56. „Mauriņi 42”, kadastra apzīmējums 9866 014 1942, 0.08 ha platībā; 

1.1.57. „Ābelīte 145”, kadastra apzīmējums 9866 019 1845, 0.069 ha platībā; 

1.1.58. „Ābelīte 147”, kadastra apzīmējums 9866 019 1847, 0.043 ha platībā; 

1.1.59. „Ābelīte 148”, kadastra apzīmējums 9866 019 1848, 0.062 ha platībā; 

1.1.60. „Ābelīte 153”, kadastra apzīmējums 9866 019 1853, 0.066 ha platībā; 

1.1.61.  „Kurzeme 150”, kadastra apzīmējums 9866 024 0650, 0.0616 ha platībā; 

1.1.62. „Kurzeme 196”, kadastra apzīmējums 9866 024 0696, 0.06 ha platībā. 

 

1.2. Ugāles pagastā; 

1.2.1. ar kadastra apzīmējumu 98700021074, 0.0703ha platībā; 

1.2.2. ar kadastra apzīmējumu 98700021060, 0.0572ha platībā; 

1.2.3. ar kadastra apzīmējumu 98700021065, 0.0600ha platībā; 

1.2.4. ar kadastra apzīmējumu 98700021040, 0.0630ha platībā; 

1.2.5. ar kadastra apzīmējumu 98700021038, 0.0608ha platībā; 

1.2.6. ar kadastra apzīmējumu 98700021071, 0.0642ha platībā; 

1.2.7. ar kadastra apzīmējumu 98700021077, 0.14ha platībā; 

1.2.8. ar kadastra apzīmējumu 98700021050, 0.0625ha platībā; 

1.2.9. ”Lauras”, kadastra apzīmējums 98700021036, 0.0534ha platībā; 

1.2.10. ”Lauras”, kadastra apzīmējums 98700021037, 0.0625ha platībā; 

1.2.11. ”Pienenītes”, kadastra apzīmējums 98700021028, 0.0617ha platībā; 

1.2.12. ”Plūmes”, kadastra apzīmējums 98700021019, 0.0631ha platībā; 

1.2.13. ”Priedkalnītes”, kadastra apzīmējums 98700021058, 0.0600ha platībā; 

 

1.3. Vārves pagastā - ”Leči 67”, kadastra apzīmējums 98840100567, 0.052 ha platībā. 

 

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

  

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

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

3.1. Tārgales pagasta pārvaldei; 

3.2. Ugāles pagasta pārvaldei; 



 23 

3.3. Vārves pagasta pārvaldei; 

3.4. Nekustamo īpašumu nodaļai; 

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

iela 20, Ventspils, LV-3601. 

 

22.§ 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO ZEMES LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU  

R.D ZIRU PAGASTĀ,  

ZEMES VIENĪBU PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU PAŠVALDĪBAI  

(Ziņo: G.Landmanis) 

*** 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.30 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                             

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


