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

saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

www.ventspilsnovads.lv                         

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2013.gada 27.decembrī  19 
                                                                                                                                               Nr. ____________  

 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 11.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs 

                                            

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                     Guntis Mačtams         

                                   Andris Vārpiņš 

                                Andris Jaunsleinis    

                                   Ilva Cērpa 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                               Artis Fetlers  

                                   Māris Dadzis 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Elita Kuģeniece 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Andis Zariņš 

 

Nav ieradušies deputāti: Sarmīte Bārzdaine 

                                        Gaidis Bože  

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                           Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja 

                           Lita Rollande, Nodokļu nodaļas vadītāja 

                           Inta Rudbaha, Sociālā dienesta vadītāja 

                           Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                           Taiga Dadze, nekustamā īpašuma speciāliste 

                           Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

                            

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem.  

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

2. Par sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu punktiem Ventspils novada pašvaldībā. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu kurināmā iegādei. 
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4. Par aizņēmuma ņemšanu  Ventspils novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai transporta 

iegādei. 

5. Par Ances pagasta sabiedriskā centra “Ances muiža” nolikumu. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 25.oktobra nolikumā Nr.29 “Kārtība, kādā 

slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Ventspils novada iekšējos ūdeņos”. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumā “Par pašvaldības SIA 

“Ugāles nami” siltumenerģijas pārvades tarifu apstiprināšanu”. 

8. Par pašvaldības darbinieku mēnešalgām. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā “Par Ventspils novada dome 

ievēlēto amatpersonu un deputātu atalgojumu”. 

10. Par grozījumie darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. 

11. Par būvju īpašuma “Piedarbu ferma”, Ances pagastā, uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības 

robežu un platības apstiprināšanu. 

12. Par būvju īpašuma “Muižarāji”, Ugāles pagastā, uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības robežu 

un platības apstiprināšanu. 

13. Par piekrišanu iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību ***”, Tārgales pagastā. 

14. Par dzīvokļu īpašumam *** Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas nodošanu 

D.Ā. īpašumā bez atlīdzības. 

15. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “***”, Ances pagastā, atsavināšanu būvju īpašniekam. 

16. Par zemes vienību, uz kurām atrodas būves, izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

17. Par zemes vienību zem pašvaldības ceļiem, izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

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

19. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda, starpgabala statusa un piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

20. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu personām Ances un Tārgales pagastā. 

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

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

23. Par dzīvokļa īpašumam ***, Usmas pagastā, piekrītošaā zemesgabala domājamo daļu nodošanu 

V.Ķ. īpašumā bez atlīdzības. 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošu jautājumu: 

 

1. Par maksas noteikšanu sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumam Ventspils novada 

pašvaldībā. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

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

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

Apstiprināt šādu 2013.gada 27.decembrī  domes sēdes darba kārtību: 

 

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

2. Par sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu punktiem Ventspils novada pašvaldībā. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu kurināmā iegādei. 

4. Par aizņēmuma ņemšanu  Ventspils novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai transporta 

iegādei. 

5. Par Ances pagasta sabiedriskā centra “Ances muiža” nolikumu. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 25.oktobra nolikumā Nr.29 “Kārtība, kādā 

slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Ventspils novada iekšējos ūdeņos”. 



 3 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 27.oktobra lēmumā “Par pašvaldības SIA 

“Ugāles nami” siltumenerģijas pārvades tarifu apstiprināšanu”. 

8. Par pašvaldības darbinieku mēnešalgām. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā “Par Ventspils novada dome 

ievēlēto amatpersonu un deputātu atalgojumu”. 

10. Par grozījumie darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. 

11. Par būvju īpašuma “Piedarbu ferma”, Ances pagastā, uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības 

robežu un platības apstiprināšanu. 

12. Par būvju īpašuma “Muižarāji”, Ugāles pagastā, uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības robežu 

un platības apstiprināšanu. 

13. Par piekrišanu iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību “***”, Tārgales pagastā. 

14. Par dzīvokļu īpašumam *** Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas nodošanu 

D.Ā. īpašumā bez atlīdzības. 

15. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “***”, Ances pagastā, atsavināšanu būvju īpašniekam. 

16. Par zemes vienību, uz kurām atrodas būves, izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

17. Par zemes vienību zem pašvaldības ceļiem, izslēgšanu no rezerves zemes fonda, piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

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

19. Par zemes vienību izslēgšanu no rezerves zemes fonda, starpgabala statusa un piekritības 

noteikšanu pašvaldībai. 

20. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu personām Ances un Tārgales pagastā. 

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

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

23. Par dzīvokļa īpašumam ***, Usmas pagastā, piekrītošaā zemesgabala domājamo daļu nodošanu 

V.Ķ. īpašumā bez atlīdzības. 

24. Par maksas noteikšanu sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumam Ventspils novada 

pašvaldībā. 

 

1.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(Ziņo: L.Rollande) 

 

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

L.Rollande  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Iepazīstoties ar iesniegto lēmuma projektu, deputāti, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt iesniegto lēmuma projektu. 

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

 

2.§ 
PAR SABIEDRISKĀS DUŠAS UN VEĻAS MAZGĀŠANAS PAKALPOJUMA PUNKTIEM 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ  

(Ziņo: I.Rudbahai) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Sociālā dienesta vadītājai Intai Rudbahai. 

I.Rudbaha  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 

23.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

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

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

 

1. Nodot Ventspils novada Sociālajam dienestam (turpmāk- Sociālais dienests) sekojošus sabiedriskās 

dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu punktus, kas atrodas: 

1.1 Ances pagasta pārvaldē, adrese: Sociālā dzīvojamā māja, „Ambulance”, Ances pagasts;  

1.2. Vārves pagasta pārvaldē, adrese: Bērnu attīstības centrs „Tīne”, „Zūras-7”, Vārves pagasts; 

1.3. Vārves pagasta pārvaldē, adrese: Jauniešu izglītības centrs „Ligzda”, „Rozītes”, Vārves pagasts;  

1.4. Ugāles pagasta pārvaldē, adrese: „Ūdri”, Ugāles pagasts; 

1.5. Piltenes pilsētas pārvaldē, adrese: Lielā iela 2a, Piltene.  

 

2. Uzdot Ances pagasta, Ugāles pagasta, Vārves pagasta, Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājiem veikt šā 

lēmuma 1.punktā noteikto pakalpojumu punktu inventarizāciju līdz 2014.gada 3.februārim un ar 

pieņemšanas – nodošanas aktu nodot pamatlīdzekļus Sociālajam dienestam.  

 

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

līdzekļus dušas un veļas pakalpojuma punkta darbības nodrošināšanai.  

 

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

parakstīšanas, nosūtīt lēmuma izrakstu Ances pagasta, Ugāles pagasta, Vārves pagasta, Piltenes 

pilsētas pārvaldei, Sociālajam dienestam, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību.  
 

3.§ 
PAR AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU KURINĀMĀ IEGĀDEI  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu apkures sezonas 2014./2015.gadā uzsākšanu un iepirkuma par kurināmā iegādi 

realizēšanu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

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

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

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar VK noteikto % likmi, apkures sezonas uzsākšanai LVL 

150 000,00  (viens simts piecdesmit tūkstoši latu un 00 santīmi), (213 430,77 euro) apmērā. 

2. Aizņēmuma atmaksu veikt līdz 2015.gada 1.jūnijam. Aizņēmuma atmaksu garantēt no novada 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

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

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 
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nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē līdz 2014.gada 15.janvārim. 

4. 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). 

 

 

4.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTONOMO FUNKCIJU 

VEIKŠANAI TRANSPORTA IEGĀDEI 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu Ventspils novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanu, pamatojoties uz likuma 

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

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, O.Doniņa, A.Matisons, 

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar VK noteikto % likmi, Ventspils novada pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai – transporta iegādes finansējuma nodrošināšanai līdz LVL 200 000,00 (divi simti 

tūkstoši latu un 00 santīmi), t.sk. PVN 21%, (284 574,36 euro) apmērā.  

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 7 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. Aizņēmuma atmaksu garantēt no novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. 

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

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē līdz 2014.gada 15.janvārim. 

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

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

 

 

5.§ 
PAR ANCES PAGASTA SABIEDRISKĀ CENTRA „ANCES MUIŽA”  NOLIKUMU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

 

Pamatojoties uz likuma  ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 12.12.2013.sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome 

 n o l e m j: 
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1. Apstiprināt Nolikuma projektu „Ances pagasta sabiedriskā centra „Ances muiža” nolikums” 

(Pielikumā uz  trijām lapām). 

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

3. Nolikums „Ances pagasta sabiedriskā centra „Ances muiža” 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 Ances pagasta sabiedriskajam centram 

„Ances muiža”, Ances pagasta pārvaldei. 

6.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2012.GADA 25.OKTOBRA NOLIKUMĀ 

NR.29 „KĀRTĪBA, KĀDĀ SLĒDZAMI RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMAS LĪGUMI 

VENTSPILS NOVADA IEKŠĒJOS ŪDEŅOS” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks 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 – 13 

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

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

novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus 2012.gada 25.oktobra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā nolikumā 

Nr.29 „Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Ventspils novada iekšējos 

ūdeņos” (protokols Nr.68, 27.§) pielikumā Nr.3 un aizstāt Pielikumā Nr.3 apzīmējumu „Ls” vārdu 

„euro”. 

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

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas Ventspils novada domes 2012.gada 

25.oktobra nolikumā Nr.29 „Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi 

Ventspils novada iekšējos ūdeņos” un sagatavot nolikumu konsolidētā redakcijā.  

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), publicēt 1.punktā minētos grozījumus 

pašvaldības mājas lapā (www.ventspilsnovads.lv) līdz 2014.gada 13.janvārim.  

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un nolikuma konsolidēto redakciju Sabiedrisko attiecību 

speciālistam D.Veidemanim, pilsētas/ pagastu pārvaldēm, Vides un licencēšanas pārvaldības 

speciālistei I.Meinardei un Attīstības nodaļai. 

 

7.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 27.OKTOBRA LĒMUMĀ „PAR 

PAŠVALDĪBAS SIA „UGĀLES NAMI” SILTUMENERĢIJAS PĀRVADES TARIFU 

APSTIPRINĀŠANU” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/


 7 

A.Mucenieks 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 – 13 

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

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

novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus 2011.gada 27.oktobra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā lēmumā „Par 

pašvaldības SIA „Ugāles nami” siltumenerģijas pārvades tarifu apstiprināšanu” (protokols Nr.49, 1.§) 

1.punktā: 

1.1. aizstāt skaitli un apzīmējumu „7,92Ls/mwh” ar skaitli un vārdu „11.27euro/mwh”; 

1.2. aizstāt skaitli un apzīmējumu „14,64Ls/mwh” ar skaitli un vārdu „20.83 euro/mwh”. 

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

3. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) līdz 2014.gada 20.janvārim ievietot 

informāciju par jauniem siltumenerģijas pārvades tarifiem novada interneta mājas lapā un publicēt 

laikrakstā „Ventspils novadnieks“ oktobra numurā. 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu pašvaldības izpilddirektoram (D.Valdmanis), Sabiedrisko 

attiecību speciālistam (D.Veidemanis), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), 

Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) un nosūtīt Pašvaldības SIA „Ugāles nami“ valdes priekšsēdētājam 

(V.Krauze) pēc adreses: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, e-pasts: 

ugalenami@inbox.lv. 

 

8.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU MĒNEŠALGĀM 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ventspils novada domes 

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

garantiju nolikums” 12.punktu, kur noteikts, ka, mainoties valstī noteiktajai  minimālajai mēneša 

darba algai normālā darba laika ietvaros, Dome lemj par mēnešalgu izmaiņām Pašvaldības 

darbiniekiem, kuru mēnešalga ir lielāka par minimālo mēneša darba algu, un pielikumu „Ventspils 

novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts”, kā arī, ņemot vērā 27.08.2013. MK noteikumus Nr. 

665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, atklāti balsojot: 

PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, O.Doniņa, 

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

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

1. Noteikt, ka Ventspils novada pašvaldības budžeta finansēto iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, 

kuru mēnešalga ir lielāka par minimālo mēneša darba algu, mēnešalgas tiek palielinātas par 5 %. 
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2. Novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, kuru mēnešalga ir tuvu normatīvajos aktos 

noteiktajam apmēram, mēnešalgas tiek palielinātas līdz 5 %, bet nepārsniedzot attiecīgajam amatam 

noteikto maksimālo mēnešalgu. 

3. Mēnešalgu palielinājums neattiecas uz tām novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, 

kuru mēnešalgas apmērs ir sasniedzis normatīvajos aktos noteikto maksimālo mēnešalgas likmi 

attiecīgajam amatam.  

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Darba likuma noteiktajā procesuālajā kārtībā 

nodrošināt vienošanos noslēgšanu ar pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem par attiecīgiem 

grozījumiem Darba līgumos. 

5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

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

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

pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim, Ventspils novada pašvaldības Personāla nodaļai 

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

 

9.§ 
PAR GROZĪJUMIEM  VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 30.MAIJA LĒMUMĀ  

„PAR VENTSPILS NOVADA DOMĒ IEVĒLĒTO AMATPERSONU UN DEPUTĀTU 

ATALGOJUMU” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks 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, Euro ieviešanas kārtības 

likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

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

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

1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 30.maija Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā lēmumā 

„Par Ventspils novada domē ievēlēto amatpersonu un deputātu atalgojumu” (protokols Nr.80, 

36.§) 4.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā: 

„4.  Noteikt Ventspils novada pašvaldības domes deputātiem stundu apmaksas likmi EUR 

30.00 (Trīsdesmit euro 00 centi) apmērā par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs, kā arī 

par citu deputāta pienākumu pildīšanu un maksimālais stundu skaits, par kurām deputāti 

var saņemt atalgojumu, ir 20 stundas mēnesī”. 

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

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

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

Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim, Ventspils novada 

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

pašvaldības Personāla nodaļai (I.Stradiņa). 

 

10.§ 
PAR GROZĪJUMIEM DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMĀ    

   (ziņo: I.Stradiņa) 

 

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

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

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu, likumu 

„Grozījumi Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Saeimā pieņemts 

06.11.2013.), 27.08.2013. MK noteikumiem Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un 

minimālo stundas tarifa likmi”, vadoties no 01.06.2010. MK noteikumiem Nr.500 „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs”, saskaņā ar Ventspils novada domes 12.09.2013. Saistošo 

noteikumu Nr.19 “Ventspils novada pašvaldības nolikums” 123.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 

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

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

novada dome n o l e m j: 

1. Veikt grozījumus 2013.gada 31.janvāra Nolikumā Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba 

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

2. Apstiprināt Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1 „Ventspils novada 

pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumu „Ventspils novada 

pašvaldības amatu un amatalgu saraksts” (dokuments sēdes protokola 2.pielikumā).   

3. Noteikt, ka minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros (EUR 320.00) un 

minimālā stundas tarifa likme (EUR 1,933) stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra sēdē apstiprināto 

pielikumu „Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts” (protokols Nr. 74, 36.§). 

5. Lēmums stājas spēkā  2014.gada 1.janvārī. 

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

Nolikumā, secīgi iekļaujot grozījumus. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un nolikuma pielikuma kopiju pašvaldības 

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

centralizēto grāmatvedību (I.Garoza). 

 

11.§ 
PAR BŪVJU ĪPAŠUMA „PIEDARBU FERMA”, ANCES PAGASTĀ,  

UZTURĒŠANAI NEPIECIEŠAMĀS ZEMES VIENĪBAS  

ROBEŽU UN PLATĪBAS APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: G.Landmanis) 

*** 

 

12.§ 
PAR BŪVJU ĪPAŠUMA „MUIŽARĀJI”, UGĀLES PAGASTĀ,  

UZTURĒŠANAI NEPIECIEŠAMĀ ZEMESGABALA  

ROBEŽU UN PLATĪBAS APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

13.§ 
PAR PIEKRIŠANU IEGŪT LR NEPILSOŅA  

ĪPAŠUMĀ ZEMES VIENĪBU ***” TĀRGALES PAGASTĀ   

(ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 
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14.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM ***, USMAS PAGASTĀ, PIEKRĪTOŠĀ ZEMESGABALA 

DOMĀJAMO DAĻU NODOŠANU D.ĀBOLIŅAI ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

 

15.§ 
PAR ATSEVIŠĶA APBŪVĒTA ZEMESGABALA „***”, ANCES PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU 

BŪVJU ĪPAŠNIEKAM 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

 

16.§ 
PAR ZEMES VIENĪBU, UZ KURĀM ATRODAS BŪVES, 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 20.12.2013. sēdē (protokols Nr.6, _.§) izskatījusi 

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

Ventspils novada pašvaldībai. 

 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 zemes 

vienībām atrodas zem fiziskām un juridiskām personām piederošām ēkām un būvēm. Saskaņā ar 

01.09.2009. MK noteikumu Nr.996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 

apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 

piederošo un piekrītošo zemi" 4.punktu: ”Zemes reformas pabeigšanai nododama un turpmāk 

izmantojama neapbūvēta lauku apvidu zeme”. Tādējādi šajā lēmumā ietvertās zemes vienības pēc 

definīcijas nebija jāieskaita Rezerves zemes fondā. Par minēto zemes vienību izslēgšanu no Rezerves 

zemes fondā saņemti arī attiecīgo pagastu pārvalžu vadītāju atzinumi.  

  Ievērojot 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 7.punktu,  21.panta 1.daļas 27.punktu; likuma ”Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, 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" 4., 13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 
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(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš), 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. ”Konkurences”, kadastra apzīmējums 98440070166, 0.16ha platībā; 

1.1.2. ”Dīzeļstacija”, kadastra apzīmējums 98440010108, 0.12ha platībā; 

1.1.3. ”Garāža”, kadastra apzīmējums 98440010107, 0.15ha platībā; 

1.1.4. ”Māja Nr.2”, kadastra apzīmējums 98440010104, 0.22ha platībā; 

1.1.5. ”Skola”, kadastra apzīmējums 98440010102, 0.2ha platībā; 

1.1.6. ”Štābs”, kadastra apzīmējums 98440010105, 0.08ha platībā; 

1.1.7. ”TP5”, kadastra apzīmējums 98440010106, 0.05ha platībā; 

1.1.8. ”Veikals”, kadastra apzīmējums 98440010103, 0.13ha platībā; 

1.2. Jūrkalnes pagastā - ”Valsts mežs Ceplīši”, kadastra apzīmējums 98500010372, 0.55ha platībā; 

1.3. Popes pagastā: 

1.3.1. ”Guģenieki”, kadastra apzīmējums 98560020134, 1.2 ha platībā, 

1.3.2. ”Āderes”, kadastra apzīmējums 98560030387, 0.1ha platībā; 

1.4. Tārgales pagastā: 

1.4.1. Kolektīvās garāžas, kadastra apzīmējums 98660260152, 0.1ha platībā; 

1.4.2. ar kadastra apzīmējumu 98660260186, 0.3ha platībā; 

1.5. Ugāles pagastā - ”Transformators STP-5475”, kadastra apzīmējums 98700040131, 1.0ha 

platībā; 

1.6. Užavas pagastā: 

1.6.1. ”Priedes 1”, kadastra apzīmējums 98780060180, 0.14ha platībā; 

1.6.2. ”Beļu graudu kalte”, kadastra apzīmējums 98780030353, 2.52ha platībā; 

1.7.  Vārves pagastā: 

1.7.1. ”Transformators STP-5222”, kadastra apzīmējums 98840130261, 0.0079ha platībā; 

1.7.2. ”Metāli piekrītošā”, kadastra apzīmējums 98840130066, 0.12ha platībā; 

1.7.3. ar kadastra apzīmējumu 98840070217, 0.3ha platībā; 

1.7.4. ”Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 98840070202, 0.32ha platībā; 

1.7.5. ”Pašvaldības zeme”, kadastra apzīmējums 98840140335, 0.76ha platībā; 

1.7.6. ”Priedulāji”, kadastra apzīmējums 98840020018, 1.08ha platībā; 

1.7.7. ar kadastra apzīmējumu 98840140215, 0.93ha platībā; 

1.8. Ziru pagastā - ”Prūši”, kadastra apzīmējums 98900010130, 1.0ha platībā; 

1.9. Zlēku pagastā - „Stepani ferma”, kadastra apzīmējums 98940060094, 1.68 ha platībā. 

 

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

  

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

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

3.1.  

Ances, Jūrkalnes, Popes, Tārgales, Ugāles, Užavas, Vārves, Ziru un Zlēku pagasta pārvaldēm; 

3.2.  

Nekustamo īpašumu nodaļai; 

3.3.  

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

20, Ventspils, LV-3601. 

 

17.§ 
PAR ZEMES VIENĪBU ZEM PAŠVALDĪBAS CEĻIEM  IZSLĒGŠANU NO REZERVES ZEMES 

FONDA, PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU PAŠVALDĪBAI 

   (ziņo:T.Dadze) 
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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 20.12.2013. sēdē (protokols Nr.6, 8.§) izskatījusi 

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

Ventspils novada pašvaldībai. 

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.  

Ņemot vērā augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2013.gada 20.decembra 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 – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

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

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.  Tārgales pagastā: 

1.1.1. 98660160094, 0.26ha platībā; 

1.1.2. ”Ropas”, kadastra apzīmējums 98660020143, 0.7ha platībā. 

 

1.2. Vārves pagastā: 

1.2.1. 98840040168, 0.4ha platībā, 

1.2.2. 98840040152, 0.13ha platībā. 

 

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

 

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

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

3.1. Tārgales pagasta pārvaldei; 

3.2. Vārves pagasta pārvaldei; 

3.3. Nekustamo īpašumu nodaļai; 
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3.4. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam, adrese - Vasarnīcu iela 

20, Ventspils, LV-3601. 

 

18.§ 
PAR ZEMES VIENĪBAS  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 20.12.2013. sēdē izskatījusi jautājumu par vairāku 

zemes vienību izslēgšanu no Rezerves zemes fonda un to piekritības noteikšanu Ventspils novada 

pašvaldībai. 

           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 zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 98840150117, Vārves pagastā, platība 2.8ha,  ir apaugusi ar mežaudzi, kura 

var tikt izmantota iedzīvotājiem malkas sagādei. Par šīs zemes vienības lietderīgu izmantošanu 

pašvaldības funkcijas īstenošanai, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšanu, kā arī 

nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību – malkas sagādi, saņemti arī  Vārves pagasta pārvaldes 

vadītājas atzinums.  

Ņemot vērā augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2013.gada 20.decembra 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 – 13 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Izslēgt no Rezerves zemes fonda zemes vienību Vārves pagastā -”Oiči”, kadastra apzīmējums 

98840150117, 2.8ha platībā, un noteikt tās piekritību Ventspils novada pašvaldībai.  

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

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

2.1.  Vārves pagasta pārvaldei; 

2.2.  Nekustamo īpašumu nodaļai; 

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

iela 20, Ventspils, LV-3601. 
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19.§ 
PAR ZEMES VIENĪBU  IZSLĒGŠANU NO REZERVES ZEMES FONDA, STARPGABALA 

STATUSA UN 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 20.12.2013. sēdē (protokols Nr.6, 9.§) izskatījusi 

jautājumu par vairāku zemes vienību izslēgšanu no Rezerves zemes fonda, starpgabala statusa 

noteikšanu un to piekritības noteikšanu Ventspils novada pašvaldībai. 

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 daļai no tām  ir 

piešķirams starpgabala statuss atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 

11.punkta nosacījumiem, jo minēto zemes vienību platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos 

apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves platību vai to konfigurācija nepieļauj attiecīgā 

zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai tam nav iespējams 

nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.  

Ņemot vērā augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2013.gada 20.decembra atzinumu un pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 

11.punktu; likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4'.panta otrās daļas 6.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 – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš), 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 - ”Dižtiltkalni”, kadastra apzīmējums 98440070143, 0.05ha platībā; 

1.2.  Tārgales pagastā: 

1.2.1. ar kadastra apzīmējumu 98660160102, 0.02ha platībā; 

1.2.2. ar kadastra apzīmējumu 98660100131, 0.04ha platībā; 

1.3.  Vārves pagastā – ar kadastra apzīmējumu 98840070181, 0.25ha platībā. 

 

2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētajām zemes vienībām starpgabala statusu un piekritību 

Ventspils novada pašvaldībai.  

 



 15 

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

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

3.1. Ances, Tārgales, Vārves pagasta pārvaldēm; 

3.2. Nekustamo īpašumu nodaļai; 

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

iela 20, Ventspils, LV-3601. 

 

 20.§ 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU PERSONĀM ANCES UN 

TĀRGALES PAGASTĀ 

   (ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

21.§ 
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. 7.§) izskatījusi 

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

Ventspils novada pašvaldībai. 

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 zināms skaits 

šo zemes vienību ir iznomātas īstermiņa (ar attiecīgu nomas termiņa beigu nosacījumu) nomā fiziskām 

un juridiskām personām piemājas saimniecību, zemnieku saimniecību, mazdārziņu uzturēšanai. Par šo 

zemes vienību lietderīgu izmantošanu pašvaldības funkcijas īstenošanai – nodrošinot iedzīvotājiem 

sociālo palīdzību, iznomājot zemes gabalus personisko palīgsaimniecību vajadzībām, saņemti arī 

minēto pagastu pārvaldes vadītāju atzinumi.  

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

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

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

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

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

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2013.gada 21.novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

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

E.Kuģeniece, A.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Izslēgt no Rezerves zemes fonda sekojošas zemes vienības: 

1.1. Ances pagastā: 

1.1.1. ar kadastra apzīmējumu 98440080123, 7.7ha platībā; 

1.1.2. ”Putnu ferma”, kadastra apzīmējums 98440080100, 6.89ha. 

 

1.2.Puzes pagastā: 

1.2.1. ar kadastra apzīmējumu 98600050255, 2.0ha platībā; 

1.2.2. ar kadastra apzīmējumu 98600070115, 1.4ha platībā; 

1.2.3. „Krikši”, kadastra apzīmējums 98600080049, 3.0ha platībā; 

1.2.4. „Līgkalni”, kadastra apzīmējums 98600130046, 2.2ha platībā; 

1.2.5. „Līkumi”, kadastra apzīmējums 98600060061, 8.6ha platībā; 

1.2.6. „Līkumi”, kadastra apzīmējums 98600070147, 1.1ha platībā; 

1.2.7. „Līkumi”, kadastra apzīmējums 98600060060, 3.3ha platībā; 

1.2.8. „Mārkalni”, kadastra apzīmējums 98600080057, 1.2ha platībā; 

1.2.9. „Ozoliņi”, kadastra apzīmējums 98600050262, 2.5ha platībā; 

1.2.10. „Pīrādziņi”, kadastra apzīmējums 98600050245, 1.9ha platībā; 

 

1.3.Ugāles pagastā: 

1.3.1. ”Kaimiņi”, kadastra apzīmējums 98700120081, 0.13ha platībā; 

1.3.2. ar kadastra apzīmējumu 98700060150, 0.2ha platībā; 

1.3.3. ar kadastra apzīmējumu 98700090064, 2.5ha platībā, 

1.3.4. ar kadastra apzīmējumu 98700060152, 5.7ha platībā, 

1.3.5. ar kadastra apzīmējumu 98700100040, 2.0ha platībā; 

1.3.6. ar kadastra apzīmējumu 98700100041, 2.0ha platībā; 

1.3.7. ”Tāši”, kadastra apzīmējums 98700140036, 4.25ha platībā. 

 

1.4.Usmas pagastā -”Mežkalni”, kadastra apzīmējums 98740040024, 1.6ha platībā. 

 

1.5.Užavas pagastā: 

1.5.1. ”Pērles”, kadastra apzīmējums 98780030176, 1.0ha platībā; 

1.5.2. ”Mežmaliņas”, kadastra apzīmējums 98780050109, 1.5ha platībā; 

1.5.3. ”Mežmaliņas”, kadastra apzīmējums 98780060088, 2.9ha platībā; 

1.5.4. ”Mežmaliņas”, kadastra apzīmējums 98780050051, 3.3ha platībā; 

1.5.5. ”Zītari”, kadastra apzīmējums 98780030370, 0.5ha platībā; 

1.5.6. ”Mazķēži”, kadastra apzīmējums 98780040081, 2.5ha platībā; 

1.5.7. ”Mazķēži”, kadastra apzīmējums 98780040082, 3.5ha platībā; 

1.5.8. ar kadastra apzīmējumu 98780010090, 0.2ha platībā; 

1.5.9. ar kadastra apzīmējumu 98780010067, 0.8ha platībā; 

1.5.10. ar kadastra apzīmējumu 98780030359, 0.7ha platībā. 

 

1.6.Vārves pagastā: 

1.6.1. ”Zīles piekrītošā”, kadastra apzīmējums 98840140202, 0.1ha platībā; 

1.6.2. ”Niedriņi”, kadastra apzīmējums 98840140310, 2.1ha platībā; 

1.6.3. ”Laistāmās platības”, kadastra apzīmējums 98840070119, 1.06ha platībā; 

1.6.4. ”Krīvi 2 piekrītošā”, kadastra apzīmējums 98840140354, 0.32ha platībā; 

1.6.5. ”Kreimenes”, kadastra apzīmējums 98840070210, 0.25ha platībā; 

1.6.6. ”Brīvnieki”, kadastra apzīmējums 98840070059, 1.7ha platībā; 

1.6.7. ar kadastra apzīmējumu 98840140213, 0.56ha platībā; 

1.6.8. ar kadastra apzīmējumu 98840030103, 11.6ha platībā; 

1.6.9. ar kadastra apzīmējumu 98840020057, 16.6ha platībā; 

1.6.10. ar kadastra apzīmējumu 98840040049, 17.7ha platībā; 

1.6.11. ar kadastra apzīmējumu 98840140363, 2.5ha platībā; 

1.6.12. ar kadastra apzīmējumu 98840150079, 4.1ha platībā; 
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1.6.13. ar kadastra apzīmējumu 98840150069, 2.5ha platībā; 

1.6.14. ar kadastra apzīmējumu 988401300253, 0.5ha platībā; 

1.6.15. ar kadastra apzīmējumu 98840140318, 0.7ha platībā; 

1.6.16. ar kadastra apzīmējumu 98840140323, 1.21ha platībā. 

 

1.7.Ziru pagastā: 

1.7.1. ar kadastra apzīmējumu 98900010163, 1.8 ha platībā; 

1.7.2. ar kadastra apzīmējumu 98900010161, 0.7ha platībā; 

1.7.3. ar kadastra apzīmējumu 98900010172, 16.0ha platībā; 

1.7.4. ar kadastra apzīmējumu 98900050128, 1.99ha platībā; 

1.7.5. ”Josāti”, kadastra apzīmējums 98900010309, 0.8ha platībā; 

1.7.6. ”Punaki”, kadastra apzīmējums 98900040040, 4.7ha platībā; 

1.7.7. ”Vālodzes”, kadastra apzīmējums 98900050050, 28.6ha platībā; 

1.7.8. ”Vālodzes”, kadastra apzīmējums 98900050051, 5.7ha platībā. 

 

1.8.Zlēku pagastā- „Siliņi”, kadastra apzīmējums 98940050070, 4.0 ha platībā. 

 

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

  

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

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

3.1.Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam, adrese: Vasarnīcu iela 20, 

Ventspils, LV-3601; 

3.2.nodot Ances, Puzes, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru un Zlēku pagasta pārvaldēm; 

3.3.nodot Nekustamo īpašumu nodaļai. 

 

22.§ 
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, 7.§) izskatījusi 

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

Ventspils novada pašvaldībai. 

           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 zemes vienības 

ir iespējams iznomāt īstermiņa nomā fiziskām un juridiskām personām zemnieku saimniecību, 
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piemājas saimniecību, mazdārziņu uzturēšanai. Par šo zemes vienību lietderīgu izmantošanu 

pašvaldības funkcijas īstenošanai – nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību, iznomājot zemes 

gabalus personisko palīgsaimniecību vajadzībām, saņemti arī minēto pagastu pārvaldes vadītāju 

atzinumi.  

 Ievērojot augstākminēto, 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 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 – 13 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš), 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. ”Rema”, kadastra apzīmējums 98440140042, 3.27ha platībā; 

1.1.2. ”Rema”, kadastra apzīmējums 98440080109, 2.76ha platībā; 

1.1.3. ”Rema”, kadastra apzīmējums 98440070099, 1.13ha platībā; 

1.1.4. ar kadastra apzīmējumu 98440070244, 0.11ha platībā; 

1.1.5. ar kadastra apzīmējumu 98440100202, 1.37ha platībā; 

1.1.6. ar kadastra apzīmējumu 98440070238, 0.13ha platībā; 

 

1.2.Puzes pagastā: 

1.2.1. ar kadastra apzīmējumu 98600050258, 0.8ha platībā; 

1.2.2. ar kadastra apzīmējumu 98600050256, 0.5ha platībā; 

1.2.3. ”Mači”, kadastra apzīmējums 98600020070, 1.0ha platībā; 

1.2.4. ”Pienenes”, kadastra apzīmējums 98600070104, 1.5ha platībā; 

1.2.5. ”Purenes”, kadastra apzīmējums 98600070091, 1.0ha platībā; 

1.2.6. ”Strēlnieki”, kadastra apzīmējums 98600070136, 1.27ha platībā; 

 

1.3.Piltenes pagastā: 

1.3.1. ”Apšnieki”, kadastra apzīmējums 98330010156, 1.6ha platībā; 

1.3.2. ”Bestes ceļš 15”, kadastra apzīmējums 98330080030, 1.8ha platībā; 

1.3.3. ar kadastra apzīmējumu 98330040143, 4.1ha platībā, 

1.3.4. ar kadastra apzīmējumu 98330010161, 3.2ha platībā, 

1.3.5. ”Kardoni”, kadastra apzīmējums 98330080084, 2.0ha platībā; 

1.3.6. ”Kristapi”, kadastra apzīmējums 98330060058, 2.0ha platībā; 

1.3.7. ”Lieplēģeri”, kadastra apzīmējums 98330060039, 2.72ha platībā; 

1.3.8. ”Raiņa iela 7”, kadastra apzīmējums 98330060309, 3.0722ha platībā; 

 

1.4. Tārgales pagastā - ”Mežadūjas”, kadastra apzīmējums 98660180062, 1.7ha platībā; 

 

1.5.Usmas pagastā: 

1.5.1. ”Apses”, kadastra apzīmējums 98740010038, 3.9ha platībā; 

1.5.2. ”Ūdrēni”, kadastra apzīmējums 98740040102, 7.1ha; 

 

1.6.Užavas pagastā: 

1.6.1. ”Akmenāji”, kadastra apzīmējums98780010057, 0.5ha platībā; 

1.6.2. ”Dzelmes”, kadastra apzīmējums 98780030371, 1.0ha platībā; 

1.6.3. ”Sulas”, kadastra apzīmējums 98780050019, 2.6ha platībā; 

1.6.4. ”Sulas”, kadastra apzīmējums 98780040164, 0.6ha platībā; 
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1.6.5. ”Sulas”, kadastra apzīmējums 98780030363, 0.4ha platībā; 

1.6.6. ”Sulas”, kadastra apzīmējums 98780050086, 0.5ha platībā; 

 

1.7.Ziru pagastā: 

1.7.1. ar kadastra apzīmējumu 98900040047, 0.6 ha platībā; 

1.7.2. ”Burtkalni”, kadastra apzīmējums 98900020019, 4.7ha platībā; 

1.7.3. ”Tērande”, kadastra apzīmējums 98900040066, 5.2ha platībā; 

1.7.4. ”Tērande”, kadastra apzīmējums 98900010322, 5.4ha platībā; 

1.7.5. ”Tērande”, kadastra apzīmējums 98900040067, 6.0ha platībā; 

 

1.8.Vārves pagastā: 

1.8.1. ”Liberti”, kadastra apzīmējums 98840040065, 0.2ha platībā; 

1.8.2. ”Liberti”, kadastra apzīmējums 98840040064, 0.16ha platībā; 

1.8.3. ”Liezde”, kadastra apzīmējums 98840060044, 0.91ha platībā; 

1.8.4. ”Lojāti”, kadastra apzīmējums 98840150055, 2.3ha platībā; 

1.8.5. ”Ozolu 6  piekrītošā”, kadastra apzīmējums 98840140339, 0.59 ha platībā; 

1.8.6. ”Pagasta pašvaldības zeme”, kadastra apzīmējums 98840070184, 0.27ha platībā; 

1.8.7. ”Pīlādžu piekrītošā”, kadastra apzīmējums 98840130095, 0.17ha platībā; 

1.8.8. „Rāznas”, kadastra apzīmējums 98840070182, 0.6ha platībā; 

1.8.9. ”Skolas iela 4 piekrītošā”, kadastra apzīmējums 98840140206, 0.61ha platībā; 

1.8.10. ”Tiltiņi-Lūgšanas nams”, kadastra apzīmējums 98840070173, 0.32ha platībā; 

1.8.11. ”Vārpas piekrītošā”, kadastra apzīmējums 98840070123, 0.45ha platībā; 

1.8.12. ”Ventas iela”, kadastra apzīmējums 98840150087, 1.9ha platībā; 

1.8.13. ”Ventas iela 5”, kadastra apzīmējums 98840150041, 2.0ha platībā; 

 

1.9.Zlēku pagastā: 

1.9.1. „Gaidas”, kadastra apzīmējums 98940050113, 0.9 ha platībā; 

1.9.2. ar kadastra apzīmējumu 98940020103, 6.7ha platībā; 

1.9.3. ar kadastra apzīmējumu 98940020063, 3.3ha platībā. 

 

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

  

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

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

3.1.1. Zlēku pagasta pārvaldei; 

3.1.2. Piltenes pagasta pārvaldei; 

3.1.3. Ziru pagasta pārvaldei; 

3.1.4. Usmas pagasta pārvaldei; 

3.1.5. Ances pagasta pārvaldei; 

3.1.6. Užavas pagasta pārvaldei; 

3.1.7. Puzes pagasta pārvaldei; 

3.1.8. Tārgales pagasta pārvaldei; 

3.1.9. Vārves pagasta pārvaldei; 

3.1.10. Nekustamo īpašumu nodaļai; 

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

Vasarnīcu iela 20, Ventspils, LV-3601. 

 

 

23.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM ***, USMAS PAGASTĀ, PIEKRĪTOŠĀ ZEMESGABALA 

DOMĀJAMO DAĻU NODOŠANU V.ĶIKĀNEI ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS 

   (ziņo: G.Landmanis) 
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*** 

 

 

24.§ 
PAR MAKSAS NOTEIKŠANU SABIEDRISKĀS DUŠAS UN VEĻAS MAZGĀŠANAS 

PAKALPOJUMAM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ  

(Ziņo: I.Rudbahai) 

 

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

I.Rudbaha  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, 14.punkta g) apakšpunktu,    

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

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

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

1. Noteikt maksu sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumam Ventspils novada pašvaldībā:  

Tabula Nr.1 

Nr.  Pakalpojumu saņēmēji Pakalpojuma veids  Maksa par 1 reizi 

EUR 

1.  Dušas pakalpojumi 

0,5h 

 

1.1 Trūcīgām personām   0.75 

1.2. Trūcīgām ģimenēm, no tiem:   

1.2.1 Bērniem  0.35 

1.2.2 Pieaugušām personām  0.75 

1.3. Pensionāri, invalīdi   1.00 

1.4. Pārējām personām  1.50 

 

Tabula Nr2. 

Nr. Pakalpojumu saņēmēji Pakalpoju

ma veids  

Maksa par 1 reizi  

daudzums 9kg 

Maksa par 1 reizi 

daudzums 5kg 

2.  Veļas 

mazgāšana 

EUR 

 

EUR 

 

2.1 Trūcīgās ģimenes 

(personas)  

 

 1.50 0.80 

2.2. Pensionāri, invalīdi   2.20 1.15 

2.2 Pārējām personām  3.50 1.80 

 

2. Pakalpojuma izpilde tiek uzsākta pēc maksas saņemšanas, klientam izsniedzot stingrās 

uzskaites kvīti. Iegūtos līdzekļus pakalpojumu sniedzējs iemaksā Latvijas pasta nodaļās. 
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3. Noteikt, ka no maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus pakalpojumu sniedzējs var izlietot ar 

pakalpojumiem saistīto izdevumu samaksai. 

 

4. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību veikt stingrās uzskaites kvīšu reģistrēšanu 

Valsts uzņēmumu dienestā. 

 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 6.janvārī. 

 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt lēmuma izrakstu Ventspils novada pagastu pārvaldēm,  

Sociālajam dienestam, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību.  

 

7. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) šā lēmuma dušas un veļas 

mazgāšanas pakalpojumu izmaksas publicēt vietējā laikrakstā „Ventspils novadnieks” un 

Ventspils novada mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

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

Sēdi slēdz plkst. 12.20 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                             

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa    _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

http://www.ventspilsnovads.lv/

