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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 

                                   Māris Dadzis 

               Ilva Cērpa 

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Elita Kuģeniece 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože  

 

Nav ieradies deputāts Andris Jaunsleinis 

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                           Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                           Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                           Lita Rollande, Nodokļu nodaļas vadītāja 

                           Taiga Dadze, nekustamā īpašuma speciāliste 

                           Marlena Zvaigzne, informatīvā izdevuma redaktore 

                           Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

                            

Piedalās:  Edīte Justele, Ventspils reģionālā NVO AC 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem.  

1. Par nekustamā īpašuma maksāšanas termiņiem neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām 

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

kārtībā.  

3. Par Ventspils novada pašvaldības mantas-nekustamā īpašuma „Muiža” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pārdošanu. 

4. Par struktūrvienības Ances pagasta sabiedriskais centrs „Ances muiža”  izveidošanu. 

5. Par Ventspils novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma „Ventspils novadnieks”  

nolikumu. 

6. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 26.maija lēmumā „Par maksas 

pakalpojumiem Ventspils novada pašvaldības kultūras iestādēs”. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par maksas 

pakalpojumiem Ventspils novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās”. 

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

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

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumos Nr.5 

„Noteikumi par Ugāles Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu 

profesionālās ievirzes izglītības programmās”. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumos Nr.4 

„Noteikumi par Piltenes mūzikas  skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās 

ievirzes izglītības programmās”. 

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

daļas nodošanu I.B. īpašumā bez atlīdzības. 

13. Par dzīvokļa īpašumam „Rubīni”-***, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās 

daļas nodošanu I.B. īpašumā bez atlīdzības. 

14. Par īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā „Lazdaines”, Ances pagastā. 

 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Par tiesībām iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību „***” Tārgales pagastā, zemes 

vienības nodošanu atsavināšanai. 

2. Par tiesībām iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību „***” Tārgales pagastā, zemes 

vienības nodošanu atsavināšanai. 

3. Par tiesībām iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību „***” Tārgales pagastā, zemes 

vienības nodošanu atsavināšanai. 

4. Par zemes vienību zem pašvaldības ceļiem un stāvlaukumiem izslēgšanu no rezerves zemes 

fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

5. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

6. Par zemes vienību zem ūdeņiem  izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu 

pašvaldībai 

7. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

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

pašvaldības finansējumu komplekso pusdienu apmaksai vispārizglītojošo skolu izglītojamiem”. 

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

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

izglītojamiem”. 

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā „Par vispārizglītojošo 

skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada vispārējās izglītības 

iestādēs”. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta  lēmumā „Par ēdināšanas 

maksas pakalpojumiem izglītības iestāžu darbiniekiem Ventspils novada pašvaldības izglītības 

iestādēs”. 
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12. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada pirmsskolas 

izglītības un vispārējās izglītības iestādēs”. 

13. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā „Par maksas 

pakalpojumiem Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

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

noteikšanu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem”. 

15. Par grozījumiem 2009.gada 24.septembra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā 

nolikumā Nr.25 „Ventspils novada Bāriņtiesas nolikums”. 

16. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 10.decembra  lēmumā „Par maksas 

pakalpojuma tarifa apstiprināšanu”. 

17. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par viena 

audzēkņa uzturēšanās izmaksām Ventspils novada bērnu namā „Stikli””. 

18. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā „Par Piltenes pilsētas 

kapličas saldētavas maksas apstiprināšanu”. 

19. Par grozījumiem Ventspils novada domes nolikumā Nr.4 „Par Ventspils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju darbībai”. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

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

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

Apstiprināt šādu 2013.gada 28.novembra  domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par nekustamā īpašuma maksāšanas termiņiem neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām 

zemēm. 

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

3. Par Ventspils novada pašvaldības mantas-nekustamā īpašuma „Muiža” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pārdošanu. 

4. Par struktūrvienības Ances pagasta sabiedriskais centrs „Ances muiža”  izveidošanu. 

5. Par Ventspils novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma „Ventspils novadnieks”  

nolikumu. 

6. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 26.maija lēmumā „Par maksas 

pakalpojumiem Ventspils novada pašvaldības kultūras iestādēs”. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par maksas 

pakalpojumiem Ventspils novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās”. 

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

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

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumos Nr.5 „Noteikumi 

par Ugāles Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes 

izglītības programmās”. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumos Nr.4 „Noteikumi 

par Piltenes mūzikas  skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības 

programmās”. 

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

nodošanu I.B. īpašumā bez atlīdzības. 

13. Par dzīvokļa īpašumam „Rubīni”-***, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 

nodošanu I.B. īpašumā bez atlīdzības. 

14. Par īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā „Lazdaines”, Ances pagastā. 

15. Par tiesībām iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību „***” Tārgales pagastā, zemes vienības 

nodošanu atsavināšanai. 
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16. Par tiesībām iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību „***” Tārgales pagastā, zemes vienības 

nodošanu atsavināšanai. 

17. Par tiesībām iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību „***” Tārgales pagastā, zemes vienības 

nodošanu atsavināšanai. 

18. Par zemes vienību zem pašvaldības ceļiem un stāvlaukumiem izslēgšanu no rezerves zemes 

fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

19. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu pašvaldībai. 

20. Par zemes vienību zem ūdeņiem  izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu 

pašvaldībai. 

21. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

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

pašvaldības finansējumu komplekso pusdienu apmaksai vispārizglītojošo skolu izglītojamiem”. 

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

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

izglītojamiem”. 

24. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā „Par vispārizglītojošo 

skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada vispārējās izglītības 

iestādēs”. 

25. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta  lēmumā „Par ēdināšanas maksas 

pakalpojumiem izglītības iestāžu darbiniekiem Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

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

vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada pirmsskolas izglītības 

un vispārējās izglītības iestādēs”. 

27. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā „Par maksas 

pakalpojumiem Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

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

noteikšanu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem”. 

29. Par grozījumiem 2009.gada 24.septembra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā nolikumā 

Nr.25 „Ventspils novada Bāriņtiesas nolikums”. 

30. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 10.decembra  lēmumā „Par maksas 

pakalpojuma tarifa apstiprināšanu”. 

31. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par viena audzēkņa 

uzturēšanās izmaksām Ventspils novada bērnu namā „Stikli””. 

32. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 31.maija lēmumā „Par Piltenes pilsētas 

kapličas saldētavas maksas apstiprināšanu”. 

33. Par grozījumiem Ventspils novada domes nolikumā Nr.4 „Par Ventspils novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju darbībai”. 

 

1.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MAKSĀŠANAS TERMIŅIEM NEAPSTRĀDĀTĀM 

LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀM ZEMĒM 

                 (ziņo: L.Rollande) 

 

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

L.Rollande  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā to, ka likumā nav atrunāts ar kādiem samaksas termiņiem ir jāveic aprēķins par 

neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, pašvaldība ir tiesīga noteikt  maksāšanas termiņu 

2014.gadam:  

1. 31.03.2014. – īpašumiem, kuriem 2013.gadā ir mainījušies īpašnieki;  
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2. 31.03.2014., 15.05.2014., 15.08.2014., 17.11.2014. – īpašumiem, kuriem īpašnieki nav 

mainījušies.  

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.1 daļu - ar nekustamā īpašuma 

nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 

izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti 

lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi, 7 daļu - Ministru kabinets nosaka institūcijas, kas apseko 

neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību zemes vienībā, un kārtību, kādā 

nosakāma šo zemes gabalu platība, kā arī kārtību, kādā noteiktās institūcijas sniedz ziņas 

pašvaldībām nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar šā panta 1.1 daļā minēto papildlikmi, 8 daļu - šā 

likuma izpratnē neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 30 procentu no lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 1.septembrim netiek 

izmantoti lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku 

ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai minētā zemes platība netiek uzturēta labā 

lauksaimniecības un vides stāvoklī. Ministru kabinets nosaka pazīmes, pēc kurām atzīstams, ka zeme 

netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, 6.panta 1 daļu - Nodokļa maksāšanas 

paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā 

taksācijas gada 15.februāris. 

 Neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apseko Lauku atbalsta dienests un informāciju 

nodod pašvaldībām atbilstoši 13.07.2010. MK noteikumiem Nr. 635 „Kārtība kādā apseko un nosaka 

neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka likumdošana neparedz papildlikmes samaksas termiņus un 

likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma papildlikmes maksāšanas termiņu 2014.gadā neapstrādātām 

lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kuriem 2013.gadā mainījušies īpašnieki: maksājams 

reizi gadā— ne vēlāk kā 31.martā.  

2. Noteikt nekustāmā īpašuma papildlikmes maksāšanas termiņus 2014.gadā neapstrādātām 

lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kuriem nav mainījušies īpašnieki: maksājams reizi 

ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 17.novembrī — vienas ceturtdaļas 

apmērā no nodokļa papildlikmes gada summas.  

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Nodokļu 

nodaļas vadītājai Litai Rollandei.  

 

 

2.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(Ziņo: L.Rollande) 

 

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

L.Rollande  informē par 35 lēmumu projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par 35 lēmumu projektiem. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 35 lēmumu projektiem, deputāti, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Apstiprināt iesniegtos 35 lēmumu projektus. 

2. Lēmumi sēdes protokola pielikumā uz – 48 (četrdesmit astoņām) lapām. 
 

 

3.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MANTAS – NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MUIŽA”  

IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU UN PĀRDOŠANU 

                (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. 

  2013.gada 7.novembrī ir notikusi saskaņā ar Ventspils novada domes lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma „Muiža” 14.06.2013. izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” 

(2013.gada 26.septembra sēdes protokols Nr.9, 16.§) rīkotā Ventspils novada pašvaldībai piederošās 

nekustamās mantas – „Muiža” (kadastra numurs 9878 007 0159), Sārnatē, Užavas pagastā, Ventspils 

novadā, mutiska izsole. Ņemot vērā 2013.gada 7.novembrī izsoles protokolā Nr.3, kas apstiprināts ar 

Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas 

komisijas 2013.gada 8.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 1.§) norādītos šīs izsoles rezultātus, 

un to, ka izsolītās attiecīgās mantas nosolītājs – M.S., personas kods ***, kuras vārdā uz 2013.gada 

6.novembrī izdotās pilnvaras (Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Ināra Reliņa iereģistrējusi aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.3170) pamata darbojas pilnvarotā persona J.P., personas kods ***, ar 

Ventspils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 16.§, 3.p.) apstiprināto izsoles noteikumu 

„Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muiža” izsoles noteikumi” 7.1.punktā noteiktajā 

termiņā, t.i., 2013.gada 21.novembrī, ir veikusi maksājumu par atsavināto mantu, ko veido starpība 

starp viņas nosolīto cenu un dalībai izsolē iemaksāto nodrošinājuma maksu, kā arī pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, 47.pantu un 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un 

ievērojot „Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muiža” izsoles noteikumi” (Ventspils 

novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes protokols Nr.9, 16.§, 3.p.) 8.2. un 8.3.punktā noteikto, 

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

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

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

1. Apstiprināt 2013.gada 7.novembrī notikušās Ventspils novada pašvaldības mantas – 

nekustamā īpašuma „Muiža” ar kadastra numuru 9878 007 0159, adrese: „Muiža”, Sārnate, 

Užavas pagasts, Ventspils novads, izsoles rezultātus un noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma 

līgumu ar pircēju M.S., personas kods ***, adrese: ***, par Ventspils novada pašvaldības 

atsavināmo mantu nosolīto cenu: LVL 2060,00 (divi tūkstoši sešdesmit lati, 0 santīmi). 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai (G.Treigūte) septiņu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

sagatavot šā lēmuma 1.punktā norādīto darījuma aktu. 

3. Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) nodrošināt nostiprinājuma lūgumu 

zemesgrāmatai īpašuma tiesību reģistrēšanai uz M.S. (personas kods ***) vārda un nekustamā 

īpašuma „Muiža” (kadastra numurs 9878 007 0159) nodošanas-pieņemšanas akta 

sagatavošanu un Ventspils novada pašvaldības rīcībā esošo šī nekustamā īpašuma dokumentu 

nodošanu pircējam atbilstoši pirkuma līguma nosacījumiem.  

4. Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) šā lēmuma 1.punktā minēto mantu 

izslēgt no Ventspils novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē reģistrēto pamatlīdzekļu 

saraksta un tās atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Ventspils novada pašvaldības 

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

parakstīšanas tā izrakstu nosūtīt (nodot) šā lēmuma 2.-4.punktā minētajām personām. 
 

 

4.§ 
PAR  STRUKTŪRVIENĪBAS ANCES  PAGASTA SABIEDRISKAIS  CENTRS „ANCES MUIŽA”  

IZVEIDOŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas 2013.gada 7.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.8, 13.§) norādīto 

atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, atklāti 

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

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

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

1. Izveidot struktūrvienību Ances pagasta sabiedriskais centrs „Ances muiža” ar 2014.gada 

1.janvāri, nosakot struktūrvienības adresi: Ances muiža, Ances pagasta, Ventspils novads, 

LV-3612. 

2. Ar 2014.gada 1.janvāri izveidot amata vietu “Klientu apkalpošanas centra vadītājs” (Ances 

pagasta sabiedriskajā centrā „Ances muiža”). 

3. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību paredzēt pašvaldības 2014.gada budžetā 

līdzekļus struktūrvienības finansēšanai. 

4. Uzdot Juridiskai nodaļai sagatavot grozījumus Ventspils novada domes 2013.gada 

12.septembra saistošos noteikumos Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” un 

iesniegt apstiprināšanai novada domes sēdē. 

5. Uzdot Personāla nodaļai (I.Stradiņa) sagatavot grozījumus Ventspils novada domes 2013.gada 

31.janvāra noteikumu Nr.1 “Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikums” pielikumā “Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts”. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (I.Garoza), Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) un 

Ances pagasta pārvaldei (A.Kajaka). 

 

5.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BEZMAKSAS INFORMATĪVĀ IZDEVUMA   

”VENTSPILS” NOVADNIEKS”  NOLIKUMU 

(ziņo: M.Zvaigzne) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu informatīvā izdevuma redaktorei Marlenai Zvaigznei. 

M.Zvaigzne informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 
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Pamatojoties uz likuma  ”Par pašvaldībām ” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 

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

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

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

1. Apstiprināt Nolikumu ”Ventspils novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma 

”Ventspils Novadnieks” nolikums” (Pielikumā uz divām lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums ”Ventspils novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma ”Ventspils 

Novadnieks” nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un nolikuma kopiju Ventspils novada 

pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma redaktorei (M. Zvaigznei).     

 

6.§ 
PAR DĀVINĀJUMA PIEŅEMŠANU 

                (ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

ievērojot 2011.gada 14.oktobrī starp akciju sabiedrību „Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību 

savienība” noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.010000/11-769 un 2013.gada 1.martā starp 

akciju sabiedrību „Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” noslēgto vienošanos par 

grozījumiem dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.010000/11-769 un tajā noteikto dāvinājuma 

(ziedojuma) mērķi (celt trūcīgo un citu mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem sociālo labklājību), atklāti 

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

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

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

1. Pieņemt biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” dāvinājumu (ziedojumu) – 40 (četrdesmit) 

dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 53.70 LVL”, katras dāvanu kartes nominālvērtība 

LVL 53.70 (piecdesmit trīs lati 70 santīmi). Karšu kopējā vērtība ir LVL 2148.00 (divi tūkstoši 

viens simts četrdesmit astoņi lati 00 santīmi). 

2. Noslēgt dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” par 40 

(četrdesmit) dāvanu karšu „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL” pieņemšanu dāvinājumā. 

3. Piekrist dāvinājuma līguma nosacījumiem un nodrošināt dāvanu karšu nodošanu trūcīgajām un 

citām mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem (labuma guvējs), kas lieto AS „Latvenergo” 

piegādāto elektroenerģiju sekojošā secībā: 

3.1. Trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām; 

3.2. Ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecībām; 

3.3. Audžu ģimeņu mājsaimniecībām, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurā dzīvo 

bērns; 

3.4. Ģimeņu, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecībām; 
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3.5. Daudzbērnu ģimenēm, kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam no 

akciju sabiedrības „Latvenergo”. 

4. Dāvanu karšu izsniegšanu sociālā atbalsta kampaņas laikā uzdot Ventspils novada Sociālajam 

dienestam. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada Sociālā dienesta vadītājai (I.Rudbaha). 

6. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada Sociālajam dienestam. 

 

7.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 26.MAIJA LĒMUMĀ „PAR 

MAKSAS PAKALPOJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS IESTĀDĒS” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2011.gada 26.maija lēmumā „Par maksas pakalpojumiem 

Ventspils novada pašvaldības kultūras iestādēs” (protokols Nr.40, 22.§) Pielikumā Nr.1 šādus 

grozījumus un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„ 

Ventspils novada kultūras un tautas namu maksas pakalpojumu izcenojumi 

 

Pagasts Lielā zāle, 

euro/st. 

(novada 

iedzīvotājiem) 

Lielā zāle, 

euro/st. 

(no cita 

novada)  

Mazā zāle, 

euro/st. 

(novada 

iedzīvotājiem) 

Mazā zāle, 

euro/st. 

(no cita novada) 

Ance 4.27  7.11 2.85 5.69 

Piltene 4.27  7.11 2.85 5.69 

Ugāle 4.27 7.11 2.85. 5.69 

Pope 4.27 7.11 2.85 5.69 

Puze 4.27 7.11 2.85. 5.69 

Zlēkas 4.27 7.11 2.85 5.69 

Ziras 2.85 5.69   

Užava 2.85 5.69   

Jūrkalne 2.85 5.69   

Usma 2.85 5.69   

 

Piezīme: maksas pakalpojumu izcenojumos papildus tiek piemērots PVN LR normatīvajos aktos 

noteiktajai standarta likmei  

 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
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3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam viena mēneša laikā (D.Veidemanis) pēc domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodrošināt informācijas par šā lēmuma 1.punktā noteikto pakalpojumu 

maksām, publicēšanu pašvaldības izdevumā „Novadnieks” un internetā pašvaldības mājas lapā.  

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

parakstīšanas, nodot lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, visām 

Ventspils novada pašvaldības kultūras un tautas nama iestādēm, Kultūras nodaļai. 

 

8.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 29.SEPTEMBRA LĒMUMĀ 

„PAR MAKSAS PAKALPOJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MŪZIKAS UN 

MĀKSLAS SKOLĀS” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem 

Ventspils novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās” (protokols Nr.47, 7.§) 1.punktā 

norādītajā Pielikumā šādus grozījumus un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„ 

Ventspils novada mūzikas un mākslas skolu maksas pakalpojumu izcenojumi 

 

Aktu zāles noma 

euro/stundā 

Klases telpas noma 

euro/stundā 

Instrumenta noma 

euro/mēnesī 

7.11 2.85 2.85 

 

Piezīme: maksas pakalpojumu izcenojumos papildus tiek piemērots PVN LR normatīvajos aktos 

noteiktajai standarta likmei „ 

 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam viena mēneša laikā (D.Veidemanis) pēc domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodrošināt informācijas par šā lēmuma 1.punktā noteikto 

pakalpojumu maksām, publicēšanu pašvaldības izdevumā „Novadnieks” un internetā 

pašvaldības mājas lapā.  

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

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

Ugāles mūzikas un mākslas skolai, Piltenes mūzikas skolai, Kultūras nodaļai. 
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9.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 27.AUGUSTA LĒMUMĀ „PAR 

MĀCĪBU MAKSAS NOTEIKŠANU UGĀLES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ UN PILTENES 

MŪZIKAS SKOLĀ” 

(ziņo:G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

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

noteikšanu Ugāles Mūzikas un mākslas skolā un Piltenes Mūzikas skolā” (protokols Nr.6, 

3.§) 1.punktā un tā apakšpunktos grozījumus un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„1. Ikmēneša mācību maksa tiek noteikta šādā apmērā: 

1.1. Ugāles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 11.38 euro; 

1.2. Piltenes Mūzikas skolas audzēkņiem 8.54 euro; 

1.3. ja skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes, tad maksa par katru nākamo bērnu ir 4.27 

euro mēnesī.„. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

parakstīšanas, nodot lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Ugāles 

mūzikas un mākslas skolai, Piltenes mūzikas skolai, Kultūras nodaļai. 

 

10.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 26.NOVEMBRA NOTEIKUMOS 

NR.5 „NOTEIKUMI PAR UGĀLES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS IZGLĪTOJAMO VECĀKU 

LĪDZFINANSĒJUMU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS “  

(ziņo:G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 



 12 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumos Nr.5 „Noteikumi par 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes 

izglītības programmās“ šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 7.punktā skaitli, apzīmējumu un vārdus „72.00 Ls (septiņdesmit divi lati 00 

santīmi)” ar skaitli un vārdu „102.45 euro”; 

1.2. aizstāt 7.1.apakšpunktā skaitli, apzīmējumu un vārdus „32.00 Ls (trīsdesmit divi lati 

00 santīmi)” ar skaitli un vārdu „45.53 euro”; 

1.3. aizstāt 7.2.apakšpunktā skaitli, apzīmējumu un vārdus „40.00 Ls (četrdesmit lati 00 

santīmi)” ar skaitli un vārdu „56.91 euro”; 

1.4. aizstāt 8.punktā skaitli,  apzīmējumu un vārdus „.8.00 Ls mēnesī” ar skaitli, 

apzīmējumu un vārdu „11.38 euro mēnesī”; 

1.5. aizstāt 15.1.1.apakšpunktā skaitli, apzīmējumu un vārdus „6.00 Ls (seši lati 00 

santīmi) mēnesī” ar skaitli un vārdu „8.54 euro mēnesī”; 

1.6. aizstāt 15.1.2.apakšpunktā skaitli, apzīmējumu un vārdus „15.00 Ls (piecpadsmit lati 

00 santīmi) mēnesī” ar skaitli un vārdu „21.34 euro mēnesī”; 

1.7. aizstāt 15.1.3.apakšpunktā skaitli, apzīmējumu un vārdus „24.00 Ls (divdesmit četri 

lati 00 santīmi) mēnesī” ar skaitli un vārdu „34.15 euro mēnesī”; 

1.8. aizstāt 15.1.4.apakšpunktā skaitli, apzīmējumu un vārdus „9.00 Ls (deviņi lati 00 

santīmi) mēnesī” ar skaitli un vārdu „12.81 euro mēnesī”; 

1.9. aizstāt 15.1.5.apakšpunktā skaitli, apzīmējumu un vārdus „18.00 Ls (astoņpadsmit lati 

00 santīmi) mēnesī” ar skaitli un vārdu „25.61 euro mēnesī”; 

1.10. aizstāt 15.2.1.apakšpunktā skaitli, apzīmējumu un vārdus „4.50 Ls (četri lati 50 

santīmi)” ar skaitli un vārdu „6.40 euro”; 

1.11. izteikt 15.2.1.apakšpunktā teksta daļu „Tajā ietilpst stundas tarifa likme 3,04 + valsts 

sociālā nodokļa samaksa 24,09% apmērā, instrumenta un telpu amortizācija 0,73 Ls” 

ar teksta daļu „Tajā ietilpst stundas tarifa likme, valsts sociālā nodokļa samaksa, 

instrumenta un telpu amortizācija.”. 

2. Pievienot Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumiem Nr.5 „Noteikumi par 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes 

izglītības programmās“ Ventspils novada domes 29.09.2011. sēdes lēmuma (protokols 

Nr.47,8.§) 2.punktā apstiprināto Vienošanās projektu par audzēkņa uzņemšanu Ventspils 

novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolā. 

3. Izdarīt Ventspils novada domes 29.09.2011. sēdes lēmuma (protokols Nr.47,8.§) 2.punktā 

apstiprinātā Vienošanās projektā par audzēkņa uzņemšanu Ventspils novada Ugāles Mūzikas 

un mākslas skolā šādus grozījumus: 

3.1. aizstāt 2.3.1.apakšpunktā skaitli, apzīmējumu „6 Ls” ar skaitli un vārdu „8.54 euro”; 

3.2. aizstāt 2.3.2..apakšpunktā apzīmējumu „Ls” ar vārdu „euro”. 

4. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot noteikumu un vienošanās konsolidēto redakciju. 

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

protokola parakstīšanas, nodot lēmuma izrakstu ar noteikumiem un vienošanos konsolidētā 

redakcijā Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Ugāles mūzikas un mākslas skolai, 

Kultūras nodaļai. 
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11.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 26.NOVEMBRA NOTEIKUMOS 

NR.4 „NOTEIKUMI PAR PILTENES MŪZIKAS SKOLAS IZGLĪTOJAMO VECĀKU 

LĪDZFINANSĒJUMU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS “  

(ziņo:G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumos Nr.4 „Noteikumi par 

Piltenes mūzikas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības 

programmās“ šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 7.punktā skaitli,  apzīmējumu un vārdus „54.00 Ls (piecdesmit četri lati 00 

santīmi)” ar skaitli un vārdu „76.84 euro”; 

1.2. aizstāt 7.1.apakšpunktā skaitli,  apzīmējumu un vārdus „24.00 Ls (divdesmit četri lati 

00 santīmi)” ar skaitli un vārdu „34.15 euro”; 

1.3. aizstāt 7.2.apakšpunktā skaitli,  apzīmējumu un vārdus „30.00 Ls (trīsdesmit lati 00 

santīmi)” ar skaitli un vārdu „42.69 euro”; 

1.4. aizstāt 8.punktā skaitli,  apzīmējumu un vārdus „6.00 Ls mēnesī” ar skaitli, 

apzīmējumu un vārdu „8.54 euro mēnesī”; 

1.5. noteikumu 16.punktā teksta daļu ”Grozījumus Noteikumos apstiprina Skolas direktors, 

saskaņo ar Ventspils novada domi”  aizstāt ar teksta daļu ” Grozījumus Noteikumos 

apstiprina Ventspils novada dome”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot noteikumu konsolidēto redakciju. 

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

protokola parakstīšanas, nodot lēmuma izrakstu ar noteikumiem konsolidētā redakcijā 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Piltenes mūzikas skolai, Kultūras nodaļai. 

 

12.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM „BRILJANTI”-***, USMAS PAGASTĀ, PIEKRĪTOŠĀ 

ZEMESGABALA DOMĀJAMĀS DAĻAS NODOŠANU I.B. ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS 

(ziņo:G.Landmanis) 

 

*** 

 

   13.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM „RUBĪNI”-***, USMAS PAGASTĀ, PIEKRĪTOŠĀ ZEMESGABALA 

DOMĀJAMĀS DAĻAS NODOŠANU I.B. ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS 

(ziņo:G.Landmanis) 
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*** 
 

14.§ 
PAR ĪRES MAKSAS NOTEIKŠANU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ „LAZDAINES”, ANCES 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 lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2013.gada 11.novembrī ar Nr.IN25236 reģistrēts Ances pagasta 

pārvaldes priekšlikums: noteikt īres maksu dzīvojamām telpām, nomas maksu pagrabam, kūtij, klētij, 

kas atrodas nekustamā īpašumā Lazdaines, adresē: „Lazdaines”, Jorniņi, Ances pag., Ventspils nov., 

LV-3612. 

Ventspils novada dome konstatē: 

1. Ances pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000200762 ar kadastra numuru 

98440080089 adresē: „Lazdaines”, Jorniņi, Ances pag., Ventspils nov., reģistrēts 

nekustamais īpašums „Lazdaines”- tā sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

98440080089, kopplatība 0.84 ha, un uz tās esošas būves: dzīvojamā māja ar kadastra apzīm. 

98440080089001, lietderīgā kopplatība 330.1 m
2
, pagrabs ar kadastra apzīm. 

98440080089002, lietderīgā platība 41.4 m
2
, kūts ar kadastra apzīm. 98440080089003, 

lietderīgā platība 102.5 m
2
, un klēts ar kadastra apzīm. 98440080089004, lietderīgā platība 

219.9 m
2
. 2013.gada 19.novembrī Zemesgrāmatā iesniegts nostiprinājuma lūgums Ventspils 

novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanai, jo, pamatojoties uz 2013.gada 25.aprīļa 

lēmumu (prot. Nr.79, 43.§), īpašums pārņemts no Latvijas valsts Zemkopības ministrijas, 

NMK 90000064161, personā, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra 

rīkojumu Nr.442 „Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā” 3.punktu. 

2. Dzīvojamā mājā ir 1 divistabu dzīvoklis ar platību 64.4 m
2
 (t.sk. dzīvojamo telpu platība 49.2 

m
2
, palīgtelpu platība 15.2 m

2
) un nedzīvojamās telpas (kopā 21 iekštelpa) ar platību 265.7 

m
2
. 

3. 2013.gada 24.oktobrī, pieņemot nekustamo īpašumu no Zemkopības ministrijas, saņemtas 2 

dzīvojamo telpu īres līgumu kopijas: 2011.gada 1.oktobrī slēgts Dzīvojamo telpu īres līgums 

Nr.2011-23 ar E.K. (līdz 2016.gada 30.septembrim izīrētas 64.4 m
2
 telpas dzīvojamā mājā 

par īres maksu mēnesī 0.04 Ls/m
2
), 2003.gada 2.janvārī slēgts Dzīvojamo telpu īres līgums ar 

A.Ā. (uz nenoteiktu laiku izīrēts pagrabs- nenorādot platību, un saimniecības ēka 80 m
2
 par 

īres maksu Ls 0.50 par katru mēnesi). 

4. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8.pantā noteikts: „Ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet 

citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā 

īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi. Līgumus var grozīt tikai šai likumā 

noteiktajā kārtībā”. Saskaņā ar 2011.gada 1.oktobra Dzīvojamo telpu īres līguma Nr.2011-23 

3.8.punktu, Izīrētājam, 3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstiski brīdinot Īrnieku, ir tiesības pārskatīt 

īres maksas apmēru, ja mainījušies iekšējie un ārējie normatīvie akti, kas nosaka valsts 

īpašuma telpu īres maksas aprēķināšanas kārtību, ir noteikti jauni vai mainīti nodokļi vai 

nodevas, ar ko tiek aplikts nekustamais īpašums, kurā atrodas īres objekts. 11.
1
 pantā noteikts, 

ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai 

tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā. Ventspils novada dome 

2013.gada 1.augusta ārkārtas sēdē (prot. Nr.5, 1.§) „Par dzīvojamo telpu īres maksas 

noteikšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām mājām, 

dzīvokļiem, dzīvojamām telpām Ventspils novadā” līdzīgu dzīvojamo telpu lietošanas maksas 

apmērs noteikts 0.09 Ls/m
2
 (t.i. 0.13 euro/ m

2
) un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu un 
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zemes uzturēšanas un pārvaldīšanas izdevumu daļas maksa 0.15 Ls/m
2
 (t.i. 0.21 euro/ m

2
) 

mēnesī. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.b) 

apakšpunktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8., 11., 11.
1
pantu, Euro ieviešanas kārtības likuma 

6.panta pirmo, otro daļu, Civillikuma 1475, 1482.pantu, Paziņošanas likuma 8.pantu, atklāti 

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

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

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

  

1. Atzīt 2003.gada 2.janvārī slēgto Dzīvojamo telpu īres līgumu par neatbilstošu spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un vienoties ar Īrnieku par tā izbeigšanu. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Lazdaines”, Lonastē, Ances pag., Ventspils nov., īrniekiem: 

2.1. dzīvojamo telpu īres maksu mēnesī 0.34 eur/m
2
 (t.sk. 0.13 eur/m

2
 par dzīvojamās telpas 

lietošanu, 0.21 eur/m
2
 par dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemes uzturēšanu un pārvaldīšanu),  

2.2.  tiesības koplietošanā izmantot īpašumā esošās palīgēkas- pagrabu, kūti, klēti, noslēgtā 

dzīvojamās telpas īres līguma ietvaros. 

3. Uzdot Ances pagasta pārvaldei (A.Kajaka): 

3.1.viena mēneša laikā, pēc lēmuma stāšanās spēkā, pārjaunot 2011.gada 1.oktobra Dzīvojamo telpu 

īres līgumu Nr.2011-23 un organizēt tā noslēgšanu, 

3.2. brīdināt Īrnieku par īres maksas izmaiņām atbilstoši šī lēmuma 2.punktam, kas tiks piemērots pēc 

3 mēnešiem. 

4. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai mēneša laikā, no lēmuma stāšanās spēkā, sagatavot šī lēmuma 

1.punktā noteikto vienošanos un organizēt tās noslēgšanu. 

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

lēmuma izrakstu: 

5.1. nosūtīt ierakstītā pasta sūtījumā A.Ā., ***, 

5.2. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā E.K., ***, 

5.3. nodot Ances pagasta pārvaldei, 

5.4. nodot Nekustamo īpašumu nodaļai, 

5.5. nodot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, 

5.6. nodot Nodokļu nodaļai. 

6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā astotajā dienā pēc 

tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona 

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

stāšanas dienas. 

 

15.§ 
PAR TIESĪBĀM IEGŪT LR NEPILSOŅA ĪPAŠUMĀ  

ZEMES VIENĪBU „***” TĀRGALES PAGASTĀ, ZEMES VIENĪBAS NODOŠANU 

ATSAVINĀŠANAI   

(ziņo:G.Landmanis) 

*** 

 

16.§ 
PAR TIESĪBĀM IEGŪT LR NEPILSOŅA ĪPAŠUMĀ  

ZEMES VIENĪBU „***” TĀRGALES PAGASTĀ, ZEMES VIENĪBAS NODOŠANU 

ATSAVINĀŠANAI   

(ziņo:G.Landmanis) 

 

*** 
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17.§ 
PAR TIESĪBĀM IEGŪT LR NEPILSOŅA ĪPAŠUMĀ  

ZEMES VIENĪBAS „***”, TĀRGALES PAGASTĀ, DOMĀJAMĀS DAĻAS  

(ziņo:G.Landmanis) 

 

*** 

 

18.§ 
PAR ZEMES VIENĪBU ZEM PAŠVALDĪBAS CEĻIEM UN STĀVLAUKUMIEM  IZSLĒGŠANU NO 

REZERVES ZEMES FONDA, PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU PAŠVALDĪBAI 

(ziņo:T.Dadze) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu nekustamā īpašuma speciālistei Taigai Dadzei. 

T.Dadze  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ierosinājusi un Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 21.11.2013. sēdē (protokols Nr.5, 11.§) 

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 

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  

atrodas zem pašvaldības ceļiem un stāvlaukumiem, 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, saņemti arī attiecīgo pagasta pārvalžu vadītāju atzinumi.  
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Ņemot vērā augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2013.gada 21.novembra atzinumu, 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, 

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, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izslēgt no Rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 

1.1.  Ugāles pagastā - 98700010095, 0.65ha platībā; 

1.2.  Vārves pagastā: 

             1.2.1. 98840100109, 1.88ha platībā, 

1.2.2. 98840100107, 0.26ha platībā, 

1.2.3. 98840100088, 0.43ha platībā; 

1.3.  Tārgales pagastā: 

1.3.1. 98660220113, 1.72ha platībā; 

1.3.2. 98660230086, 0.1ha platībā. 

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

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

nosūtīt šā lēmuma izrakstu: 

3.1. Tārgales pagasta pārvaldei; 

3.2.  Ugāles pagasta pārvaldei; 

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. 

 

 

19.§ 
PAR ZEMES VIENĪBU  IZSLĒGŠANU NO REZERVES ZEMES FONDA, PIEKRITĪBAS 

NOTEIKŠANU PAŠVALDĪBAI 

(ziņo:T.Dadze) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu nekustamā īpašuma speciālistei Taigai Dadzei. 

T.Dadze  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ierosinājusi un Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 21.11.2013. sēdē (protokols Nr.5, 12.§) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 

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

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

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

atrodas kapsētu un senkapu teritorijās, bet daļa no zemes vienībām apaugušas ar mežaudzi, kura var 

tikt izmantota iedzīvotājiem malkas sagādei. Par šo zemes vienību lietderīgu izmantošanu 

pašvaldības funkcijas īstenošanai - gādāt par kapsētu uzturēšanu, savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu,  parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšanu, nodrošinot iedzīvotājiem 

sociālo palīdzību – malkas sagādi, saņemti arī  attiecīgo pagasta pārvalžu vadītāju atzinumi.  

Ņemot vērā augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2013.gada 21.novembra atzinumu,  un pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2., 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, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izslēgt no Rezerves zemes fonda sekojošas zemes vienības: 

1.1.  Popes pagastā - ”Mežrogas”, kadastra apzīmējums 98560030271, 4.88ha platībā; 

1.2.  Ances pagastā:  

1.2.1. ar kadastra apzīmējumu 98440090041, 14.88ha platībā, 

1.2.2. „Rema”, kadastra apzīmējums 98440080130, 1.69ha platībā, 

1.2.3. „Rema”, kadastra apzīmējums 98440120034, 2.88ha platībā, 

1.2.4. „Rema”, kadastra apzīmējums 98440120044, 0.74ha platībā, 

1.2.5. „Rema”, kadastra apzīmējums 98440120045, 1.78ha platībā; 

1.3.  Ugāles pagastā - ”Kapsēta”, kadastra apzīmējums 98700130007, 0.1ha platībā; 

1.4.  Užavas pagastā: 

1.4.1. ”Jaunkalni”, kadastra apzīmējums 98780030244, 0.2ha platībā; 

1.4.2. ”Jaunkalni”, kadastra apzīmējums 98780030287, 0.2ha platībā. 

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

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

nosūtīt šā lēmuma izrakstu: 

3.1. Ances pagasta pārvaldei; 

3.2. Popes pagasta pārvaldei; 

3.3. Ugāles pagasta pārvaldei; 

3.4. Užavas pagasta pārvaldei; 
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3.5. Nekustamo īpašumu nodaļai; 

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

iela 20, Ventspils, LV-3601. 

 

20.§ 
PAR ZEMES VIENĪBU ZEM ŪDEŅIEM  IZSLĒGŠANU NO REZERVES ZEMES FONDA, 

PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU PAŠVALDĪBAI 

(ziņo: T.Dadze) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu nekustamā īpašuma speciālistei Taigai Dadzei. 

T.Dadze  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ierosinājusi un Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 21.11.2013. sēdē (protokols Nr.5, 13.§) 

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 

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 šīm 

zemes vienībām atrodas zem ūdeņiem, upju gultnēm, upju un ezeru krastmalām. Par šo zemes 

vienību lietderīgu izmantošanu pašvaldības funkcijas īstenošanai - gādāt par  savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu,  parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšanu, nodrošināt 

iedzīvotāju atpūtas iespējas, dabas pamatnes teritorijas, rekreācijas vietas saglabāšanu, pretplūdu 

pasākumu organizēšanu, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, saņemti arī  

attiecīgo pagastu pārvalžu vadītāju atzinumi.  

Ņemot vērā augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2013.gada 21.novembra atzinumu,  un pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2., 3., 6.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu; likuma ”Par valsts un 



 20 

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; atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izslēgt no Rezerves zemes fonda sekojošas zemes vienības: 

1.1. Ances pagastā:  

1.1.1. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98440070214, 3.49ha platībā; 

1.1.2. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98440100169, 4.94ha platībā; 

1.1.3. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98440100168, 2.99ha platībā; 

1.1.4. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98440070161, 5.39ha platībā; 

1.1.5. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98440100167, 0.87ha platībā; 

1.1.6. VRZ – Jaunā Ostupe, kadastra apzīmējums 9844030083,14.24ha platībā; 

1.1.7. VRZ – Lonastes upe, kadastra apzīmējums 98440130073, 1.91ha platībā; 

1.1.8. VRZ – Lonastes upe, kadastra apzīmējums 98440080133, 0.2ha platībā; 

1.1.9. VRZ – Lonastes upe, kadastra apzīmējums 98440080132, 8.33ha platībā. 

1.2. Usmas pagastā: 

1.2.1. VRZ – Engures upe, kadastra apzīmējums 98740050053, 0.25ha platībā; 

1.2.2. VRZ – Engures upe, kadastra apzīmējums 98740070076, 12.1ha platībā; 

1.2.3. VRZ – Engures upe, kadastra apzīmējums 98740070049, 0.36ha platībā; 

1.2.4. VRZ – Engures upe, kadastra apzīmējums 98740050054, 1.08ha platībā; 

1.2.5. VRZ – Engures upe, kadastra apzīmējums 98740050044, 2.08ha platībā; 

1.2.6. VRZ – Engures upe, kadastra apzīmējums 98740020091, 0.36ha platībā; 

1.2.7. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98740010113, 1.54ha platībā; 

1.2.8. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98740010112, 4.4ha platībā; 

1.2.9. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98740010121, 15.33ha platībā; 

1.2.10. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98740010076, 4.89ha platībā; 

1.2.11. ar kadastra apzīmējums 98740070056, 0.1ha platībā; 

1.2.12. ar kadastra apzīmējums 98740040159, 0.3ha platībā; 

1.2.13. ”Dēnavi”, kadastra apzīmējums 98740050040, 0.18ha platībā; 

1.2.14. ar kadastra numurs 98740040100, 6.5ha platībā. 

1.3. Puzes pagastā: 

1.3.1. VRZ – Engures upe, kadastra apzīmējums 98600120113, 4.04ha platībā; 

1.3.2. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98600010111, 3.86ha platībā;  

1.3.3. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98600050316, 2.61ha platībā; 

1.3.4. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98600010106, 6.03ha platībā; 

1.3.5. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98600100054, 7.53ha platībā; 

1.3.6. VRZ – Stendes upe, kadastra apzīmējums 98600050315, 10.0ha platībā; 

1.3.7. ar kadastra apzīmējumu 98600080097, 10.99ha platībā. 

1.4.  Zlēku pagastā – ar kadastra apzīmējumu 98940040081, 8.33ha platībā. 

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

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

nosūtīt šā lēmuma izrakstu: 

3.1. Ances pagasta pārvaldei; 

3.2. Puzes pagasta pārvaldei; 

3.3. Usmas pagasta pārvaldei; 

3.4. Zlēku pagasta pārvaldei; 

3.5. Nekustamo īpašumu nodaļai; 

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

iela 20, Ventspils, LV-3601. 

 



 21 

21.§ 
PAR DĀVINĀJUMU PIEŅEMŠANU 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Deputāti diskutē par ieguldījumiem un to apmēriem, kādi būs nepieciešami estrādes atjaunošanai. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2013.gada 19.novembrī Ventspils novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts ar Nr.IN26048 SIA 

„Jaunpope” (reģ.Nr.LV41203001508) valdes iesniegums Nr.47 no 19.11.2013. ar priekšlikumu 

dāvināt nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Popes estrāde” (kadastra Nr.9856 503 0245), kas atrodas 

Popes pagastā, Ventspils novadā. Iesniegumā SIA „Jaunpope” norāda, ka ēku nekustamais īpašums 

sastāv no nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 9856 003 0245 005), kura apbūves laukums ir 

412.5 kv.m, būvtilpums 257 kub.m. un inženierbūves sastāv no 1028 soliem (kadastra apzīmējums 

9856 003 0245 006), būves galvenais lietošanas veids ir pašizklaides pasākumi. SIA „Jaunpope” lūdz 

izskatīt dāvinājuma līgumu 10 (desmit) dienu laikā. Iesniegumam pievienots dāvinājuma līgums. 

Izskatot SIA „Jaunpope” iesniegto iesniegumu, Ventspils novada dome konstatē, ka ar 2006.gada 

13.septembra Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses D.Riekstiņas lēmumu Popes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0024 9566 reģistrēts SIA „Jaunpope” ēku (būvju) nekustamais 

īpašums – „Popes estrāde”, Popes pagastā, Ventspils novadā, kadastra apzīmējums 9856 003 0245. 

Nekustāmā īpašuma sastāvā ietilpst brīvdabas estrāde (kadastra apzīmējums 9856 003 0245 005) un 

soli (kadastra apzīmējums 9856 003 0245 006). SIA „Jaunpope” ēku (būvju) nekustamais īpašums – 

„Popes estrāde”, Popes pagastā, Ventspils novadā, ir saistīts ar Ventspils novada pašvaldības īpašumā 

esošu zemes gabalu „Popes estrāde”, Popes pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9856 503 0245, 

6.22 ha platībā. 

2011.gada 29.septembrī Ventspils novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.47.; 35.§) „Par 

Ventspils novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu”. 

Attīstības programmas III daļā „Investīciju plāns” tika noteiktas vidēja termiņa prioritātes VTP2: 

„Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pakalpojumu pieejamība” ar rīcības virzienu RV4: 

Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu kvalitātes, daudzveidības un pieejamības 

nodrošināšana, kurā iekļauti pašvaldības attīstības projekti un projektu idejas, tai skaitā – „Popes 

pagasta brīvdabas estrādes rekonstrukcija”, projekta mērķis ir reģionālas nozīmes daudzfunkcionālas 

estrādes atjaunošana Ventspils novadā. 

Ņemot vērā to, ka ēku (būvju) nekustamā īpašuma – „Popes estrāde”, Popes pagastā, Ventspils 

novadā, kadastra apzīmējums 9856 003 0245, dāvinājums attiecināms uz pašvaldības iedzīvotāju 

publisko vajadzību apmierināšanu, un saistībā ar dāvinājuma pieņemšanu nav konstatēta iespējama 

interešu konflikta situācija, „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” normu 

izpratnē, vai citi tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kuru dēļ tās pieņemšana nav iespējama, kā arī 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu – iegūt nekustamo mantu, 

15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu – pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un rūpēties par kultūru, 21.panta pirmās daļas 17.punktu – 

lemt par nekustāmās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, saskaņā ar Civillikuma 1912. un 

1915.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, I.Cērpa, 

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

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

1. Pieņemt kā dāvinājumu no SIA „Jaunpope” (reģistrācijas Nr.41203001508, juridiskā adrese: 

„Smēdes”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614) Ventspils novada pašvaldībai dāvināto 

mantu - ēku (būvju) nekustamo īpašumu „Popes estrāde”, Popes pagastā, Ventspils novadā, 
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kadastra apzīmējums 9856 003 0245, kuras sastāvā ietilpst brīvdabas estrāde (kadastra 

apzīmējums 9856 003 0245 005) un soli (kadastra apzīmējums 9856 003 0245 006).  

2. Akceptēt un pilnvarot Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku parakstīt SIA 

„Jaunpope” iesniegto dāvinājuma līgumu (pielikumā uz divām lapām). 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) 10 (desmit) 

darba dienu laikā pieņemt šā lēmuma 1.punktā minēto dāvinājumu ar nodošanas-pieņemšanas 

aktu. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) reģistrēt 

dāvinājumu Zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. 

5. Noteikt, ka saskaņā ar dāvinājuma līguma 13.punktu, visus izdevumus, kas saistīti ar dāvinājuma 

līguma noformēšanu un nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un apliecinājumu, sedz SIA 

„Jaunpope”. 

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim 

Valdmanim. 

7. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu ierakstītā sūtījumā SIA „Jaunpope” (adrese: „Smēdes”, 

Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614) un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada 

pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai, Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim 

Valdmanim, Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

22.§ 

PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 14.MARTA LĒMUMĀ „ PAR  

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU KOMPLEKSO PUSDIENU APMAKSAI  

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTOJAMIEM” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2013.gada 14.marta lēmumā „Par 

Ventspils novada pašvaldības finansējumu komplekso pusdienu apmaksai vispārizglītojošo 

skolu izglītojamiem” (protokols Nr.77, 6.§) 2.punktā un aizstāt skaitli un vārdu „0,55 santīmu” 

ar skaitli un vārdiem „0.78 euro”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 



 23 

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

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

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

pašvaldības vispārizglītojošām skolām.  

 

23.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2012.GADA 29.NOVEMBRA LĒMUMĀ PAR  

ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM PILTENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES „TAURENĪTIS“ 5-6 GADĪGAJIEM IZGLĪTOJAMIEM” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

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

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

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

un vārdu „LVL 0,15 (piecpadsmit santīmi)” ar skaitli un vārdiem „0.21 euro”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

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

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

pirmsskolas izglītības iestādei „Taurenītis“ (I.Griķe).         

 

24.§ 

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

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS MAKSU 

VENTSPILS NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā „Par 

vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada 

vispārējās izglītības iestādēs” (protokols Nr.64. 4.§) 1.punktā: 

1.1. aizstāt 1.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,55“ ar skaitli un vārdiem „0.78 

euro”; 

1.2. aizstāt 1.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 0,60“ ar skaitli un vārdiem „0.85 

euro”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

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

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

iestādēm. 

25.§ 

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

ĒDINĀŠANAS MAKSAS PAKALPOJUMIEM IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKIEM 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

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

ēdināšanas maksas pakalpojumiem izglītības iestāžu darbiniekiem Ventspils novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.64. 5.§) Pielikumā Nr.1 un izteikt to sekojošā 

redakcijā: 

„Pielikums Nr.1 

Ventspils novada domes 

30.08.2012.sēdes lēmumam 

(protokols Nr.64; 5.§) 

„Par ēdināšanas maksas pakalpojumiem  

izglītības iestāžu darbiniekiem Ventspils  

novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

 
Ventspils novada izglītības iestāžu 

darbinieku ēdināšanas pakalpojumu maksas tarifi 

 

N.p.k. Izglītības iestāde 

Maksa par pusdienām 

darbiniekiem (vienai personai) 

dienā  

(euro) 

Maksa par  

vakariņām darbiniekiem 

(vienai personai) dienā 

(euro) 

1. Ances pamatskola 1.00  
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2. Jūrkalnes pamatskola 1.00  

3. Popes pamatskola 1.00  

4. Puzes pamatskola 1.00  

5. Tārgales pamatskola 1.00  

6.  Užavas pamatskola 1.00  

7. Zlēku pamatskola 1.00  

8. Zūru pamatskola 1.00  

9. Ugāles PII „Lācītis” 1.00  

10. Ances PII „Vālodzīte” 1.00  

11. Popes PII „Zemenīte” 1.00  

12. Vārves PII „Zīļuks un 

filiāle 

1.00  

13.  Stiklu speciālā 

internātpamatskola 

1.00 (pēc dienas 

ēdienkartes) 

0,57-0,71 (pēc dienas 

ēdienkartes)” 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

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

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

novada pašvaldības izglītības iestādēm. 

 

26.§ 

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

PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS MAKSU 

VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS  UN VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

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

pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada 

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

izteikt to sekojošā redakcijā: 

„Pielikums Nr.1 

Ventspils novada domes 

30.08.2012.sēdes lēmumam 

(protokols Nr.64; 6.§) 

„Par pirmskolas vecuma bērnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils  

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

pakalpojumu maksas tarifi 

 

N

r.

p.

k. 

Izglītības iestāde 

Viena izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu izmaksas dienā, t.sk. 

brokastis, pusdienas, launags (euro) 

1,5 – 3 g.v 3-6 g.v 

K
o

p
ā

 

B
ro

k
as

ti
s 

P
u

sd
ie

n
as

 

L
au

n
ag

s 

K
o

p
ā

 

B
ro

k
as

ti
s 

P
u

sd
ie

n
as

 

L
au

n
ag

s 

1. Jūrkalnes pamatskola 1,42 0,3

6 

0,7

1 

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

2. Užavas pamatskola 1,42 0,3

6 

0,7

1 

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

3. Tārgales pamatskola 1,42 0,3

6 

0,7

1 

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

4. Ances PII „Vālodzīte” 1,42 0,3

6 

0,7

1 

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

5. Vārves PII „Zīļuks” 

un filiāle 

1,42 0,3

6 

0,7

1 

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

6. Popes PII „Zemenīte” 1,57 0,4

3 

0,7

8 

0,36 1,71 0,50 0,78 0,43 

7. Puzes pamatskola 1,57 0,4

3 

0,7

8 

0,36 1,71 0,50 0,78 0,43 

8. Zlēku pamatskola 1,57 0,4

3 

0,7

8 

0,36 1,71 0,50 0,78 0,43 

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

1

0. 

Ugāles PII „Lācītis” 1,71 0,5

0 

0,7

8 

0,43 1,85 0,57 0,78 0,50 

„ 
 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

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

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

novada pašvaldības izglītības iestādēm. 

 

27.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 28.APRĪĻA LĒMUMĀ  „PAR 

MAKSAS PAKALPOJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā „Par maksas 
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pakalpojumiem Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.38, 2.§) 

Pielikumā Nr.1 un izteikt to sekojošā redakcijā: 

 

„Pielikums Nr.1 

Ventspils novada domes  

28.04.2011. sēdes lēmumam 

               (protokols Nr.38, 2§) 

     “Par maksas pakalpojumiem Ventspils novada  

pašvaldības izglītības iestādēs” 

 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumi 
 

N.p

.k. 

Izglītības 

iestāde 

Aktu 

zāles 

noma 

stundā, 

euro 

Sporta 

zāle 

noma 

stundā, 

euro 

Izmitināšana 

internātā 

diennaktī 

no personas, 

euro 

Ēdnīcas 

bloka 

noma 

stundā, 

euro 

Klases 

telpas 

noma 

stundā, 

euro 

Saunas 

noma 

stundā, 

euro 

 

Diennakts 

nometņu 

organizēšana, euro 

 

1. 
Ugāles 

vidusskola 
7.11 7.11 

*2.33 bez 

gultasveļas 

*4.08 ar 

gultasveļu 

4.27 2.85 - 

* 9.33,  

* 2.85 bez ēdināšanas  

(vienam dalībniekam) 

2. 
Piltenes 

vidusskola 
-  7.11 

*2.33 bez 

gultasveļas 

*4.08 ar 

gultasveļu 

7.11 2.85 - 

* 9.33,  

* 2.85 bez ēdināšanas  

(vienam dalībniekam) 

3. 
Ances 

pamatskola 

4.27 

 
7.11 

*2.33 bez 

gultasveļas 

*4.08 ar 

gultasveļu 

4.27 2.85 - 

* 9.33,  

* 2.85 bez ēdināšanas  

(vienam dalībniekam) 

4. 
Jūrkalnes 

pamatskola 

 4.27 

 
- 

 

 

 

 

- 

4.27 2.85 - 

*14.58 (vienam dalībniekam, 

ja dalībnieku skaits ir līdz 20), 

*14.00 (vienam dalībniekam, 

ja dalībnieku skaits ir 21-25 ), 

*13.40 (vienam dalībniekam, 

ja dalībnieku skaits ir 26-30), 

*12.54 (vienam dalībniekam, 

ja dalībnieku skaits ir 31-40 ), 

*11.08 (vienam dalībniekam, 

ja dalībnieku skaits ir 41-60 ).  

5. 
Popes 

pamatskola 
7.11 - - 7.11 2.85 - 31.30 

6. 
Puzes 

pamatskola 
- 7.11 - 7.11 2.85 - 

*31.30 

*2.85 ēdināšanas izmaksas 

vienam dalībniekam dienā  

7. 
Tārgales 

pamatskola 
7.11 7.11 - 7.11 2.85 14.23 31.30 

8. 
Užavas 

pamatskola 
- 

4.27 

 
- 4.27 2.85 - 31.30 

9. 
Zlēku 

pamatskola 
- 7.11 

*2.33 bez 

gultasveļas 

*4.08 ar 

gultasveļu 

4.27 2.85 - 

* 9.33,  

* 2.85 bez ēdināšanas  

(vienam dalībniekam) 

10. 
Zūru 

pamatskola 

4.27 

 
7.11 - 4.27 2.85 14.23 31.30 

11. 

Stiklu 

internāt- 

pamatskola 

4.27 

 

4.27 

 

 

*2.33 bez 

gultasveļas 

*4.08 ar 

gultasveļu 

4.27 2.85 - 

* 9.33,  

* 2.85 bez ēdināšanas  

(vienam dalībniekam) 

12. 

Vārves 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

“Zīļuks”  

 4.27 - - - - - - 
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Piezīme: maksas pakalpojumu izcenojumos nav iekļauts PVN.” 

 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

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

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

novada pašvaldības izglītības iestādēm. 

 

28.§ 

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

DIENAS NAUDAS NOTEIKŠANU  BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLAS AUDZĒKŅIEM” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

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

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

9.§) 1.punktā un aizstāt skaitli un apzīmējumu „3.00 Ls” ar skaitli un vārdu „4.27 euro”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada Finanšu nodaļai ar 

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

 

29.§ 
PAR GROZĪJUMIEM  2009.GADA 24.SEPTEMBRA VENTSPILS NOVADA DOMES SĒDĒ 

APSTIPRINĀTAJĀ NOLIKUMĀ NR.25 „VENTSPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS“ 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,41.panta pirmās daļas 2. 

un 4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus 2009.gada 24.septembra Ventspils novada domes sēdē 
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apstiprinātajā nolikumā Nr.25 „Ventspils novada bāriņtiesas nolikums” 38.1.apakšpunktā un 

aizstāt skaitli un vārdu „6000 latu” ar skaitli un vārdu „8537.23 euro”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

24.septembra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā nolikumā Nr.25 „Ventspils novada 

bāriņtiesas nolikums”. 

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

domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šī lēmuma izrakstu un nolikuma konsolidētā 

redakcijā Ventspils novada Bāriņtiesai, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

30.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 10.DECEMBRA 

LĒMUMĀ „PAR MAKSAS PAKALPOJUMA TARIFA APSTIPRINĀŠANU ” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus Ventspils novada domes 2010.gada 10.decembra lēmumā „Par maksas 

pakalpojuma tarifa apstiprināšanu” (protokols Nr.31, 3.§) 1.punktā: 

1.1. Izteikt 1.1.apakšpunktu „1.1.Traktortehnika (MTZ, Belarus, Pronar un t.m.l) -  Ls 12,00 

stundā plus PVN likme” sekojošā redakcijā „1.1.Traktortehnika (MTZ, Belarus, Kioti un 

t.m.l) -  17.07 euro stundā plus PVN likme”; 

1.2. Izteikt 1.2.apakšpunktu „1.2.Traktortehnika (T-150 un t.m.l) - Ls 18,00 stundā plus 

PVN likme” sekojošā redakcijā „1.1.Traktortehnika (T-150 un t.m.l) -  25.61 euro stundā 

plus PVN likme”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pilsētas/pagastu 

pārvaldēm, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

31.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2012.GADA 27.DECEMBRA LĒMUMĀ „PAR 

VIENA AUDZĒKŅA UZTURĒŠANĀS IZMAKSĀM VENTSPILS NOVADA 

 BĒRNU NAMĀ „ STIKLI“” 

(ziņo: G.Treigūte) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par 

viena audzēkņa uzturēšanas izmaksām Ventspils novada bērnu namā „Stikli”” (protokols 

Nr.71,10.§) 1.punktā un aizstāt apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 10.14 (desmit lati un 14 

santīmi)” ar skaitli un vārdu „14.43 euro”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt lēmumu Ventspils novada bērnu namam „Stikli” un Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

32.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2012.GADA 31.MAIJA LĒMUMĀ „PAR 

PILTENES PILSĒTAS KAPLIČAS SALDĒTAVAS  

MAKSAS APSTIPRINĀŠANU” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2012.gada 31.maija lēmuma „Par 

Piltenes pilsētas kapličas saldētavas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr.61,6.§) 1.punktā 

un aizstāt apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 4.00 (četri lati nulle santīmi)” ar skaitli un 

vārdu „5.69 euro”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību un Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājam (J.Abakuks). 
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33.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES NOLIKUMĀ NR.4 „PAR VENTSPILS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA  PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU NEVALSTISKO 

ORGANIZĀCIJU DARBĪBAI ” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

2.un 4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 

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

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

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

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2011.gada 28.jūlija nolikuma Nr.4 

„Par Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību” Pielikumā Nr.1 un 

Pielikumā Nr.2 un aizstāt apzīmējumus „LVL” ar vārdu „euro”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos grozījumus nolikumā.  

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un nolikuma konsolidēto redakciju 

Attīstības nodaļai. 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


