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 SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2019.gada 27.jūnijā                                                                                  45 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Andris Jaunsleinis 

     Guntis Mačtams         

                 Ilva Cērpa 

                Aigars Azis      

                                    Artis Kuģenieks 

                                    Aigars Matisons 

                                    Māris Dadzis 

                                    Ints Apsītis 

                                    Aivars Čaklis 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš 

 

Nav ieradušies deputāti    Artis Fetlers  

                                         Dace Vašuka 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                               Inta Rudbaha, Sociālā dienesta vadītāja 

                               Viola Jansone, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja vietniece 

                               Gita Horste, Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste  

                               Andris Šlangens, Komunālās nodaļas vadītājs  

                               Iveta Straume, pašvaldības attīstības plānotāja   

                               Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja 

                               Ginta Roderte, Attīstības nodaļas vadītāja 

                               Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

                                

Pašvaldības darbinieki:  Daiga Cekule, Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja 

                                          Gendrihs Šķesters, Usmas pagasta pārvaldes vadītājs 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu. 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  
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2. Par Ventspils novada domes saistošiem noteikumiem “Grozījumi Ventspils novada domes 

2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.14. „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 

Ventspils novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””. 

3. Par Ventspils novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.2 “Par pašvaldības 

palīdzību audžuģimenēm” precizēšanu.  

4. Par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu.  

5. Par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu.  

6. Par L.Rollandes, E.Ozoliņas, I.Straumes darbības izbeigšanu Ventspils novada domes Vēlēšanu 

komisijā.  

7. Par Ventspils novada Vēlēšanu komisiju.  

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.1, 3.§) “Par 

Ventspils novada domes komisiju sastāva noteikšanu”. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 16.novembra lēmumā (protokols Nr.10, 2.§) 

“Par Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”. 

10. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu.  

11. Par Ventspils novada domes lēmumu atcelšanu.  

12. Par saistošo noteikumu projektu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Ventspils novada pašvaldībā”.  

13. Par zemes vienības “***”, Tārgales pagastā, iegūšanu LR nepilsoņa īpašumā.  

14. Par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemesgabalu “***”, Tārgales pagastā.  

15. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Robežu iela 1, Piltenē.   

16. Par zemesgabala domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas "Birzgaļi", 

Amelēs, Puzes pagastā, dzīvokļu īpašniekiem.  

17. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 2-36, Ugāles pagastā, atsavināšanu. 

18.  Par dzīvokļa īpašuma “Auskekļi”-3, “Akmentiņi”-17, “Akmentiņi”-20, “Akmentiņi”-21, 

“Tērces”-4 un “Tērces”  -20, Ziru pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu atklātā izsolē. 

 

A.Mucenieks, lai precizētu, ierosina no darba kārtības izņemt 2.jautājumu “Par Ventspils novada domes 

saistošiem noteikumiem “Grozījumi Ventspils novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.14. „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ventspils novada pašvaldības dibinātajās 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” un atkārtoti skatīt Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

komitejā, kā arī  papildināt darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem. 

 

1. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas 

uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”. 

2. Par pilnvarojumu biedrībai “Baltic geographic society” pildīt pārvaldes uzdevumu saistībā ar II. 

pasaules kara upuru piemiņas vietas uzturēšanu Ventspils novada Zlēku pagasta Karātavkalna 

kapos. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS 

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

Apstiprināt šādu 2019.gada 27.jūnija domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

2. Par Ventspils novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.2 “Par pašvaldības 

palīdzību audžuģimenēm” precizēšanu.  

3. Par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu.  

4. Par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu.  

5. Par L.Rollandes, E.Ozoliņas, I.Straumes darbības izbeigšanu Ventspils novada domes Vēlēšanu 

komisijā.  

6. Par Ventspils novada Vēlēšanu komisiju.  
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7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.1, 3.§) 

“Par Ventspils novada domes komisiju sastāva noteikšanu”. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 16.novembra lēmumā (protokols Nr.10, 2.§) 

“Par Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”. 

9. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu.  

10. Par Ventspils novada domes lēmumu atcelšanu.  

11. Par saistošo noteikumu projektu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Ventspils novada pašvaldībā”.  

12. Par zemes vienības “***”, Tārgales pagastā, iegūšanu LR nepilsoņa īpašumā.  

13. Par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemesgabalu “***”, Tārgales pagastā.  

14. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Robežu iela 1, Piltenē.   

15. Par zemesgabala domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas "Birzgaļi", 

Amelēs, Puzes pagastā, dzīvokļu īpašniekiem.  

16. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 2-36, Ugāles pagastā, atsavināšanu. 

17.  Par dzīvokļa īpašuma “Auskekļi”-3, “Akmentiņi”-17, “Akmentiņi”-20, “Akmentiņi”-21, 

“Tērces”-4 un “Tērces”  -20, Ziru pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu atklātā izsolē. 

18. Par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas 

uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”. 

19. Par pilnvarojumu biedrībai “Baltic geographic society” pildīt pārvaldes uzdevumu saistībā ar II. 

pasaules kara upuru piemiņas vietas uzturēšanu Ventspils novada Zlēku pagasta Karātavkalna 

kapos. 

1.§  

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

2018.GADA PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: D.Veidemanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu sabiedrisko attiecību speciālistam D.Veidemanim. 

D.Veidemanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai informētu sabiedrību par Ventspils novada pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par 

piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 ”Noteikumi par gada publiskajiem 

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

A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  

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

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu (pielikumā). 

 

2. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Ventspils 

novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt Ventspils novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu Vides 

aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai un Ventspils novada pašvaldības bibliotēkām.   

 

4. Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) ievietot Ventspils novada pašvaldības 

2018.gada publisko pārskatu novada pašvaldības mājas lapā. 

 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim. 
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6. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas šī lēmuma izrakstu pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim, 

sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis). 

 

2.§  

PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2019.GADA 30.MAIJA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.2 “PAR 

PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENĒM” PRECIZĒŠANU  

 (ziņo: I.Rudbaha) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Sociālā diesesta vadītāja I.Rudbaha 

I.Rudbaha informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk – VARAM) 05.06.2019. atzinums Nr.1-18/5425 „Par saistošajiem noteikumiem“, kurā 

VARAM norāda, ka ir izvērtējusi Ventspils novada domes 2019.gada 30.maija saistošos noteikumus 

Nr.2 ”Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei”  (turpmāk – saistošie noteikumi) un pieņem tos zināšanai 

(pozitīvs atzinums), bet vienlaikus norāda, ka saistošo noteikumu 10.punkts nav iekļaujams IV. nodaļā 

un lūdz precizēt saistošo  noteikumu noformējumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ja saņemts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, 

pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus domes sēdē atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē 

precizētos saistošos noteikumus, kā arī atkārtoti nosūta ministrijai. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, atklāti 

balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Azis, 

A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS 

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

1. Precizēt Ventspils novada domes 2019.gada 30.maija saistošos noteikumus Nr.2 ”Par pašvaldības 

palīdzību audžuģimenei” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2019.gada 5.jūnija atzinumam Nr.1-18/5425 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.2 “.  

2. Apstiprināt precizēto Ventspils novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.2 ”Par 

pašvaldības palīdzību audžuģimenei” redakciju (Pielikumā uz 3 lapām). 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos Saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

4. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie ir 

brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada 

domes mājas lapā internetā. 

5. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc lēmuma 1.punktā 

minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības mājas lapā internetā un kārtējā 

pašvaldības informatīvajā izdevumā. 

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

protokola un saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt precizētos saistošos noteikumus rakstveidā 

un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

 

3.§  

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: V.Jansone) 

 

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

V.Jansone. 

V.Jansone informē par lēmuma projektu. 



 5 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Nolūkā sistematizēt, pilnveidot un aktualizēt Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu 

cenrāžus, sniedzot fiziskām un juridiskām personām telpu iznomāšanas un inventāra nomas 

pakalpojumus, un saskaņā ar maksas pakalpojumu aprēķinu, kas veikts ņemot vērā 2017.gada 

28.septembra noteikumus „Ventspils novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodika un izcenojuma apstiprināšanas kārtība”, 2018.gada 20.februāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 5.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta 1.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

a) un g) apakšpunktu un 27.punktu, Ventspils novada domes Finanšu komitejas 13.06.2019.sēdes 

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

A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, 

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

1. Apstiprināt šādu nomas pakalpojumu maksas cenrādi par Ventspils novada Piltenes pilsētas stadiona 

lietojumu: 

Nr. Pakalpojuma veids Mērvienība 
Cena, euro, 

(bez PVN) 

Piezīmes 

1.1. Stadiona noma sacensībām 1 stunda 117,07  

1.2. Stadiona noma treniņiem 1 stunda 69,27  

1.3. Futbola laukuma noma 1 stunda 43,24  

1.4. Vieglatlētikas sektora noma 1 stunda 43,24 
Stadions bez 

futbola laukuma 

1.5. 
Vieglatlētikas sektora noma 

(ar inventāru) 
1 stunda 46,81 

Stadions bez 

futbola laukuma 

1.6. 
No maksas par pakalpojumu atbrīvoti: 

1.6.1. Ventspils novada pašvaldības un tās dibinātu budžeta iestāžu organizētie 

pasākumi, kuri saskaņoti ar stadiona pārvaldnieku; 

1.6.2. Ventspils novada iedzīvotāji, no grafika brīvajā laikā, apmeklējumu 

saskaņojot ar stadiona pārvaldnieku; 

1.6.3. Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie 

labdarības un bezpeļņas pasākumi. 

1.7. 
Maksas par pakalpojumu atlaide 50% apmērā piemērojama bērnu un jauniešu 

interešu izglītības organizētām nometnēm. 

 

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītais nomas pakalpojumu maksas cenrādis par Ventspils novada 

Piltenes pilsētas stadiona lietojumu tiek piemērots no 2019.gada 1.jūlija.  

3. Lēmuma 1.punktā minēto pakalpojumu sniegšana ir veicama tikai pēc šo pakalpojuma apmaksas. 

4. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Ventspils novada pašvaldības pamatbudžeta kontā un 

novirzīt Piltenes pilsētas stadiona uzturēšanai. 

5. Pilnvarot Ventspils novada pašvaldības Piltenes stadiona pārvaldnieku slēgt pakalpojuma sniegšanas 

līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem. 

6. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā minētajiem maksas pakalpojumiem par stadiona nomu ir 

piemērojamas atlaides līdz 90% no nomas maksas apmēra personām, kuru pakalpojuma izmantošanas 

mērķis Ventspils novadā ir saistīts ar Ventspils novada atpazīstamības un veselīga dzīvesveida 

veicināšanas un citu pašvaldības darbības programmas pamatuzdevumiem atbilstošu pasākumu 

īstenošanu. 

7. Uzdot Finanšu komitejai izskatīt privātpersonu iesniegumus un pieņemt lēmumus par šā lēmuma 

6.punktā noteikto atlaižu piemērošanu. 
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8. Ventspils Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā darba dienā pēc domes 

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

internetā pašvaldības mājas lapā.  

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu, Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), Sporta 

skolai (J.Ziemele), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), pašvaldības 

izpilddirektoram (J.Krilovskis). 

 

4.§  

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo: V.Jansone) 

 

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

V.Jansone. 

V.Jansone informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Nolūkā sistematizēt, pilnveidot un aktualizēt Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu 

cenrāžus, sniedzot fiziskām un juridiskām personām novadpētniecības ekspozīciju apskates 

pakalpojumus, un saskaņā ar maksas pakalpojumu aprēķinu, kas veikts ņemot vērā 2017.gada 

28.septembrī apstiprinātos noteikumus „Ventspils novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojuma apstiprināšanas kārtība”, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu 

un 27.punktu, Ventspils novada domes Finanšu komitejas 13.06.2019.sēdes atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR –13 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, 

M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Noteikt Ventspils novada pašvaldības novadpētniecības ekspozīciju apskates pakalpojumu 

pašizmaksu šādā apmērā: 

Nr. 
Novadpētniecības ekspozīcija 

Pašizmaksa, 

euro/1 persona 
(bez PVN) 

1.1. Piltenes novadpētniecības ekspozīcija 41,59 

1.2. Zūru novadpētniecības ekspozīcija 10,34 

1.3. Jūrkalnes novadpētniecības ekspozīcija „Vētru muzejs” 1,64 

1.4. Popes novadpētniecības ekspozīcija 8.16 

2. Apstiprināt šādu Ventspils novada pašvaldības novadpētniecības ekspozīciju apskates pakalpojumu 

cenrādi 1.1.,1.2.,1.3.punktos minētajām novadpētniecības ekspozīcijām: 

Nr. Biļetes veids Cena, euro/1 persona 
(bez PVN) 

Piezīmes 

2.1. Pieaugušie 1,00  

2.2. Skolēni, studenti, pensionāri, III.grupas 

invalīdi* 
0,50 

*uzrādot 

apliecību 

2.3. No maksas par pakalpojumu atbrīvoti: 

2.3.1. Ventspils novada izglītības iestāžu audzēkņi un skolotāji; 
2.3.2. pirmsskolas vecuma bērni; bāreņi; dienas aprūpes centra, krīzes centra, 

internātskolas audzēkņi; bērni no sociālās rehabilitācijas centriem; skolotāji, kas 

pavada iepriekšminētās bērnu vai skolēnu grupas; 
2.3.3. bērni invalīdi līdz 18 gadu vecumam; I un II grupas invalīdi;  1 persona, kas 

pavada; 
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2.3.4. ekspozīciju rīkoto pasākumu goda viesi. 

3. Noteikt, ka 1.4.punktā minētajai ekspozīcijai novadpētniecības ekspozīcijas apskates pakalpojumu 

cenrādis saskaņā ar 2.punktu piemērojams par gida pakalpojumiem. 

4. Noteikt, ka šī lēmuma 2.punktā norādītais novadpētniecības ekspozīcijas apskates pakalpojumu 

cenrādis tiek piemērots no 2019.gada 1.jūlija.  

5. Noteikt, ka starpību no šā lēmumā 1.punktā aprēķinātās pašizmaksas un 2.punktā apstiprināto 

ekspozīcijas apskates cenrādi kompensē Ventspils novada pašvaldība no pašvaldības pamata 

budžeta.  

6. Lēmuma 1.punktā minēto pakalpojumu sniegšana ir veicama tikai pēc šo pakalpojuma apmaksas. 

7. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Ventspils novada pašvaldības pamatbudžeta kontā 

un novirzīt Ventspils novada pašvaldības novadpētniecības ekspozīciju uzturēšanai un eksponātu 

restaurēšanai. 

8. Uzdot novada ekspozīciju speciālistiem veikt šā lēmuma 2.3.punktā norādīto ekspozīciju 

apmeklētāju uzskaiti.  

9. Ventspils Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), nākamajā darba dienā pēc domes 

sēdes protokola parakstīšanas, nodrošināt informācijas par šā lēmuma 2.punktā noteikto ekspozīciju 

apskates pakalpojumu cenrāža publicēšanu internetā pašvaldības mājas lapā. 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), 

Piltenes pilsētas pārvaldei (A.Kress), Piltenes novadpētniecības ekspozīcija (J.Freimanis), Popes 

pamatskolai (L.Lukševica), Jūrkalnes pagasta pārvaldei (G.Reķis), Jūrkalnes novadpētniecības 

ekspozīcija (I.Plēsuma), Vārves pagasta pārvaldei (G.Ansone) un Zūru novadpētniecības 

ekspozīcija (V.Rebuka). 

 

5.§  

PAR L.ROLLANDES, E.OZOLIŅAS, I.STRAUMES DARBĪBAS IZBEIGŠANU  

VENTSPILS NOVADA DOMES VĒLĒŠANU KOMISIJĀ 

 (ziņo: I.Straume) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Straume. 

I.Straume informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ar Ventspils novada domes 2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 3.§) tika ievēlēta 

Ventspils novada vēlēšanu komisija 7 (septiņu) locekļu sastāvā. 

Ventspils novada pašvaldībā, 2019.gada 27.maijā saņemts Litas Rollandes iesniegums 

(reģ.Nr.IN11489), 2019.gada 28.maijā Evijas Ozoliņas (reģ.Nr.IN11678) un Ivetas Straumes 

(reģ.Nr.IN11670) iesniegums  par darbības izbeigšanu Ventspils novada vēlēšanu komisijā. 

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

11.panta pirmo un trešo daļu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, 

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

1. Atbrīvot Litu Rollandi, Eviju Ozoliņu un Ivetu Straumi no Ventspils novada Vēlēšanu komisijas 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu L.Rollandei, E.Ozoliņai, I.Straumei. 

 

 

6.§  

PAR VENTSPILS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJU 

(ziņo: I.Straume) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Straume. 

I.Straume 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 25.punktu, Republikas pilsētu un 

novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 9.pantu, 11.panta 

ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, 

A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, 

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

1. Izsludināt Ventspils novada Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņu līdz 

2019.gada 1.septembrim.  

2. Uzdot Kancelejai paziņojumu par šā lēmuma 1.punktā norādītās komisijas kandidātu pieteikšanas 

izsludināšanu izlikt redzamā vietā novada domes ēkā, novada pilsētas un pagastu pārvaldēm izlikt 

informācijas sniegšanas vietās, sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt 

Ventspils novada pašvaldības mājas lapā. 

 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes pilsētas pārvaldei, pagastu pārvaldēm. 

 

 

7.§  

PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2017.GADA 20.JŪNIJA LĒMUMĀ 

(PROTOKOLS Nr.1, 3.§) “PAR VENTSPILS NOVADA DOMES KOMISIJU SASTĀVA 

NOTEIKŠANU” 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ar Ventspils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumu „Par Ventspils novada domes komisiju sastāva 

noteikšanu“ (protokols Nr.1, 3.§) apstiprināti Ventspils novada domes komisiju sastāvi. Ņemot vērā 

darbinieku rotāciju, darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldību, kā arī, lai nodrošinātu pilnvērtīgu 

Ventspils novada domes komisiju turpmāku nepārtrauktu darbību, un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, 

A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, 

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

1. Atbrīvot Mārtiņu Libkovski no Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.  

2. Iecelt par Iepirkumu komisijas locekli pašvaldības darbinieku Mārtiņu Stūri. 

3. Atbrīvot Ināru Bērtulsonu, Kristīni Striku, Ingrīdu Zandmani no Tehniskās komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas.  
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4. Iecelt par Tehniskās komisijas locekļiem pašvaldības darbiniekus - Mārtiņu Libkovski, 

Aivaru Mincenbergu, Rolandu Cukuru. 

5. Atbrīvot Daini Valdmani no Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas.  

6. Iecelt par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekli pašvaldības darbinieku 

Nelliju Sileviču. 

7. Atbrīvot Ināru Bērtulsonu no Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu novērtēšanas komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas.  

8. Veikt grozījumus Ventspils novada domes 24.04.2017.nolikuma Nr.4 “Ilgtermiņa ieguldījumu un 

krājumu novērtēšanas komisijas nolikums” 10.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā: 

            “Komisijas sastāvā ar balsošanas tiesībām ietilpst 6 (seši) Komisijas locekļi”. 

9. Atbrīvot Alfrēdu Paulānu no Debitoru parādu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.  

10. Iecelt par Debitoru parādu izvērtēšanas komisijas locekli pašvaldības darbinieku- Evu Štrombergu. 

11. Atbrīvot Alfrēdu Paulānu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas.  

12. Iecelt par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekli pašvaldības darbinieku- 

Evu Štrombergu. 

13. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt grozījumus šā lēmuma 8.punktā norādītajā nolikumā. 

14. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdī. 

15. Uzdot Personāla nodaļas vadītājai (I.Stradiņai) informēt par izmaiņām Ventspils novada domes 

komisiju sastāvā VID Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļu. 

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

parakstīšanas: 

16.1. nodot šā lēmuma izrakstu Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (M.Ikše), M.Libkovskim, I.Zandmanei, A.Mincenbergam, N.Silevičai, 

E.Štrombergai, A.Paulānam, M.Stūrim, R.Cukuram, K.Strikai. 

16.2.  un nosūtīt D.Valdmanim, adrese: ***, I.Bērtulsonam elektroniski. 

 

8.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2017.GADA 16.NOVEMBRA LĒMUMĀ 

(PROTOKOLS Nr.10, 2.§) “PAR VENTSPILS NOVADA BĒRNU LIETU SADARBĪBAS GRUPAS  

IZVEIDOŠANU UN NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU ” 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ar Ventspils novada domes 2017.gada 16.novembra lēmumu „Par Ventspils novada Bērnu lietu 

sadarbības grupas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu “ (protokols Nr.10, 2.§) ir izveidota Ventspils 

novada Bērnu lietu sadarbības grupa un Liene Jeļinska apstiprināta par sadarbības grupas locekli.   

Ņemot vērā minēto un apstākli, ka darba tiesiskās attiecības Ventspils novada pašvaldības Sociālais 

dienests ar Lieni Jeļinsku  ir izbeidzis, un, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Ventspils novada domes Bērnu 

lietu sadarbības grupas turpmāku nepārtrauktu darbību, nodrošinot vienotu izpratni par bērna interešu 

prioritātes principa ievērošanu pašvaldībā, kā arī nodrošinātu institūciju saskaņotu darbību bērnu tiesību 

aizsardzības jomā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

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

A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS 

– nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Atbrīvot Lieni Jeļinsku no Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupas locekļa pienākumu 

pildīšanas.  

2. Iecelt par Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupas locekli pašvaldības darbinieku Sandru 

Citoviču. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdī. 

4. Uzdot Personāla nodaļas vadītājai (I.Stradiņai) informēt par izmaiņām Ventspils novada domes 

komisiju sastāvā VID Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļu. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (M.Ikše), Sandrai Citovičai un nosūtīt Lienei Jeļinskai, adrese: ***. 

 

9.§  

PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA IKGADĒJO APMAKSĀTO ATVAĻINĀJUMU 

 (ziņo: I.Stradiņa) 

 

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

I.Stradiņa informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aivara 

Mucenieka iesniegums (reģistrēts 2019.gada 31.maijā ar Nr. IN2129) ar lūgumu piešķirt ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu - trīs kalendāra nedēļas - no 2019.gada 08.jūlija. Pamatojoties uz likuma Par 

pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Darba likuma 149.panta  pirmo daļu, Ventspils novada 

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

garantiju nolikums 24.punktu un 25.punktu, atklāti balsojot: PAR –12 (A.Jaunsleinis, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, 

G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā A.Muceniekam, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Piešķirt Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu - trīs kalendāra nedēļas - no 2019.gada 08.jūlija līdz 2019.gada 

28.jūlijam ieskaitot, par darba laika periodu no 2018.gada 01.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam.  

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam sociālajos, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumos Guntim Mačtamam domes priekšsēdētāja pienākumu 

pildīšanu Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka atvaļinājuma laikā. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

aprēķināt un izmaksāt A.Muceniekam pienākošos samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu 

par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku saskaņā ar Darba likuma 69.panta ceturto daļu - nākamajā 

darba samaksas izmaksas dienā. 

4. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Personāla nodaļai 

(I.Stradiņa), domes priekšsēdētājam (A.Mucenieks), domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam 

(G.Mačtams). 
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10.§  

PAR VENTSPILS NOVADA DOMES LĒMUMU ATCELŠANU 

 (ziņo: I.Stradiņa) 

 

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

I.Stradiņa informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts Neatkarīgo revidentu ziņojums Ventspils novada pašvaldības 

vadībai par 2018.gadā veikto finanšu revīziju, kurā konstatētas neatbilstības Ministru kabineta 

2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr. 565 Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku sociālajām garantijām 58.punkta un 64.punkta nosacījumiem, kas nosaka kārtību, kādā 

amatpersonai kompensējami transporta izdevumi.      

Nolūkā nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem, 

pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 12.punktu, ņemot vērā Ventspils novada 

domes Finanšu komitejas 2019.gada 13.jūnija sēdes lēmumu Par Ventspils novada domes lēmumu 

atcelšanu (protokols Nr. 16, 17.§), atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, 

G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, 

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

1. Atzīt par spēku zaudējušu:  

1.1. Ventspils novada domes 2009.gada 1.jūlija ārkārtas sēdes lēmumu Par darba samaksu 

ievēlētajām amatpersonām un deputātiem (protokols Nr. 2, 11.§); 

1.2. Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu Par papildinājumiem Ventspils 

novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumā (protokols Nr. 2, 11.§) (protokols Nr. 4, 6.§). 

2.   Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Kancelejai (E.Ozoliņa), 

Personāla nodaļai (I.Stradiņa). 

 

11.§  

PAR VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU “PAR DECENTRALIZĒTO 

KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBU VENTSPILS 

NOVADA PAŠVALDĪBĀ” APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo: A.Šlangens) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Komunālās nodaļas vadītājam A.Šlangenam. 

A.Šlangens informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumiem 

pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Savukārt no Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta ceturtā un piektajā daļā, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu 

Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktā 

ietvertā tiesiskā regulējuma izriet, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros 

paredz: pašvaldības kompetenci decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā; 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un uzraudzības kārtību; minimālo biežumu notekūdeņu 

un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; prasību minimumu asenizatoriem 

un to reģistrācijas kārtību; decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus; 
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decentralizēto kanalizācijas sistēmu pakalpojumu līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, 

grozīšanas un izbeigšanas noteikumus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2019.gada 20.jūnija atzinumu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Ventspils novada domes 2015.gada 29.decembra 

saistošo noteikumu Nr.10 “Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 

2.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, 

A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, 

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

1. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ventspils novada pašvaldībā” (pielikumā uz 

trīspadsmit lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus 

parakstīšanai. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola, saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas, nosūtīt tos atzinuma 

sniegšanai rakstveidā un elektroniski (elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D. Veidemanis) nākamajā dienā pēc Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas, par šī lēmuma 1.punktā 

minētajiem saistošajiem noteikumiem, publicēt tos pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Ventspils Novadnieks” un mājas lapā internetā. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ventspils Novadnieks”. 

 

12.§  

PAR ZEMES VIENĪBAS "***", TĀRGALES PAGASTĀ,  

IEGŪŠANU LR NEPILSOŅA ĪPAŠUMĀ     

 (ziņo: G.Horste) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu nekustamā īpašuma speciāliste G.Horste.  

G.Horste informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada pašvaldībā 12.06.2019. ir saņemts Latvijas republikas nepilsoņa T.S., personas kods 

***, iesniegums, reģistrēts ar Nr. IN13355, ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Ventspils novada Tārgales 

pagasta Standzes ciemā esošā nekustamā īpašuma "***" zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, 

platība 0,0618 ha. Iesniegumam pievienots 2018.gada 16.novembra dāvinājuma līguma notariāli 

apliecināts e-noraksts. Lietai pievienoti dokumenti: izdruka no Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmas (NĪVKIS) kadastra kartes, izdruka no Ventspils 

novada teritorijas plānojuma kartes.  

No lietā esošajiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: nekustamā īpašuma "***", kadastra 

numurs ***, īpašuma tiesības 20.05.2019. ir reģistrētas Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000589269 uz fiziskas personas J. Z. vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu ***, platība 0,0618 ha, kā arī uz tās esoša dārza mājiņa. Saskaņā ar VZD NĪVKIS 

datiem zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis ir: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 

- 0601). Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas Tārgales 

pagasta Standzes ciema teritorijā zonējumā: Savrupmāju  apbūves teritorija DzS1. Par nekustamā 

īpašuma "***" atsavināšanu esošais īpašnieks 2019.gada 12.jūnijā ir noslēdzis notariāli apliecinātu 

(zvēr. notārs Monika Laiviņa-Laiveniece) Pirkuma līgumu, reģistra Nr.2435, atsavinot šo nekustamo 

īpašumu T.S.. T.S. pašvaldībai adresētajā iesniegumā norādītais turpmākais zemes vienības lietošanas 

mērķis – dārza mājiņas, mazdārziņa uzturēšana. 
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T.S., personas kods ***, kā Latvijas Republikas nepilsone (nepilsoņa pase ***) atbilst likuma ,,Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk - Likums) 28.panta ceturtajā daļā minētajiem darījumu 

subjektiem, kuri zemi var iegūt īpašumā, ievērojot Likuma 29.pantā noteiktos ierobežojumus un 

30.pantā noteiktajā kārtībā. Likuma 29.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi uz šajā lietā izskatāmo 

zemes vienību "***" neattiecas, jo tā atrodas zonējumā Savrupmāju apbūves teritorija, kurā saskaņā ar 

Ventspils novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1.2.2.punktu 

ir paredzēta savrupmāju un vasarnīcu apbūve. Tādējādi konstatēts, ka nav ierobežojumu zemes vienības 

"***" iegūšanai LR nepilsones T. S. īpašumā.  

Ievērojot iepriekš minēto, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

20.06.2019. atzinumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu; 

likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturto daļu, 30.panta pirmo daļu, otro daļu; 

Administratīvā procesa likuma 66., 67.pantu, 70.panta pirmo, otro daļu; Paziņošanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 9.panta otro daļu; Ventspils novada teritorijas plānojuma Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1.2.2.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, 

A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, 

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

 

1. Piekrist, ka LR nepilsone T.S., personas kods ***, iegūst īpašumā zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu ***, platība 0,0618 ha (618 m2), adrese: "***", Standzes ciems, Tārgales pagasts, 

Ventspils novads, izmantošanai Ventspils novada teritorijas plānojumam – dārza mājiņas, mazdārziņa 

uzturēšanai.  

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresēts un trešās 

personas var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, kurā atbilstoši APL 189.panta pirmajai daļai 

iesniedzams pieteikums viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 
 

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

šī lēmuma izrakstu (kopā ar Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavotu izziņu par tiesībām iegūt zemi 

īpašumā) nodot pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā izsniegšanai T. S. pret parakstu. 

 

13.§  

PAR PIEKRIŠANU IEGŪT KRIEVIJAS PILSOŅA 

ĪPAŠUMĀ ZEMESGABALU "***", TĀRGALES PAGASTĀ   

   (ziņo: G.Horste) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu nekustamā īpašuma speciāliste G.Horste.  

G.Horste informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 27.05.2019. ir saņemts Krievijas Federācijas pilsones S.S. (pasē – S.S.), 

personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN11565) ar lūgumu atļaut 

iegūt īpašumā Ventspils novada Tārgales pagastā Standzes ciemā esošā nekustamā īpašuma "***" zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0,0611 ha. Lietai pievienoti dokumenti: 23.05.2019. 

Pirkuma līguma kopija (2 lpp.), izdruka no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Ventspils novada 

teritorijas plānojuma kartes. 

 No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē:  

1. nekustamā īpašuma "***", kadastra numurs ***, īpašuma tiesības 08.10.2009. ir ierakstītas 

Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.614 uz fiziskas personas R.S. vārda. Nekustamā 

īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9866 024 1030, platība 0,0611 ha (611 

m2) un uz tās esošas būves: dāza mājiņa un divas palīgēka (siltumnīca un šķūnis). Saskaņā ar VZD 

NĪVKIS datiem zemes vienībai (0,0611 ha) noteiktais lietošanas mērķis ir: Individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪLM kods - 0601). Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada teritorijas plānojumu zemes 

vienība atrodas Tārgales pagastā Standzes ciema teritorijā zonējumā: Savrupmāju  apbūves teritorija 
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DzS1.  Par nekustamā īpašuma "***" atsavināšanu esošais īpašnieks R. S. 2019.gada 23.maijā 

noslēgusi Pirkuma līgumu ar Krievijas Federācijas pilsoni S.S.. S.S. pašvaldībai adresētajā iesniegumā 

norādītais turpmākais zemes vienības lietošanas mērķis – dārza mājiņas, palīgēku un mazdārziņa 

uzturēšana. 

S.S., dzimusi 22.03.1961., Kemerovas apgabalā, Krievijā, Krievijas Federācijas pilsoņa pase Nr. ***, 

kā Krievijas Federācijas pilsonis atbilst likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"(turpmāk 

Likums) 28.panta 4.daļā minētajiem darījumu subjektiem, kuri zemi var iegūt īpašumā, ievērojot Likuma 

29.pantā noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā kārtībā. Likuma 29.panta otrajā daļā noteiktie 

ierobežojumi uz šajā lietā izskatāmo zemesgabalu "***" nav attiecāmi, jo tas (zemesgabals) atrodas 

zonējumā Savrupmāju apbūves teritorija, kurā saskaņā ar spēkā esošā Ventspils novada teritorijas 

plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1.2.2.punktu ir paredzēta savrupmāju un 

vasarnīcu apbūve. Tādējādi konstatēts, ka zemesgabalu "***" atbilstoši likuma "Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos" 30.panta nosacījumiem ir iespējams iegūt S. S. īpašumā, ja tam piekrīt pašvaldības dome.  

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu; 

likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta ceturto daļu, 30.panta pirmo daļu, otro daļu; 

Administratīvā procesa likuma 66., 67.pantu, 70.panta pirmo, otro daļu; Paziņošanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 6.pantu; Ventspils novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 4.1.2.2.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, 

G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, 

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

1. Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone S.S., personas kods ***, iegūst īpašuma tiesības uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0,0611 ha (611 m2), adrese: "***", Standzes ciems, 

Tārgales pagasts, Ventspils novads, ar mērķi – dārza mājiņas, palīgēku un mazdārziņa uzturēšanai.   

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresāts un trešās 

personas var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, kurā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 

189.panta pirmajai daļai iesniedzams pieteikums viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

 

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

lēmuma izrakstu (kopā ar izziņu par tiesībām iegūt zemi īpašumā) nodot pašvaldības Apmeklētāju 

pieņemšanas centrā izsniegšanai S. S.. 

 

14.§  

PAR ĪPAŠUMA TIESĪBU ATJAUNOŠANU UZ ZEMESGABALU ROBEŽU IELĀ 1, PILTENĒ 

   (ziņo: G.Horste) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu nekustamā īpašuma speciāliste G.Horste.  

G.Horste informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 2019.gada 27.maijā saņemts Z.Z., personas kods ***, adrese: ***., 

iesniegums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemesgabalu Robežu iela 1, Piltenē. Izskatot lietas 

materiālus, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

Zemesgabals Piltenes pilsētā, Robežu ielā 1, ierakstīts Piltenes pilsētas zemesgrāmatu 91. nodalījumā 

un līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja K.A. saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 24.05.96. izziņu 

Nr.2-Z-7994 un 1943.gada tautas skaitīšanas gruntsgabala kartīti Nr.4. Zemes pieprasītāja (Z. M.) ir 

bijušā zemes īpašnieka testamentārā mantiniece. Personu radniecība ir pierādīta ar lietā esošajiem 

civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošiem dokumentiem. Citi likumiskie, testamentārie vai līgumiskie 
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mantinieki likumā noteiktā termiņā zemes īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumus vai 

pieprasījumus kompensācijas aprēķināšanai nav iesnieguši. 

Ar Piltenes pilsētas domes zemes komisijas 1999.gada 30.jūnija lēmumu, protokols Nr.7, pēc Z.Z. 

pieprasījuma (reģistrēts ar Nr.58) ir pieņemts atzinums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemesgabalu 

Robežu ielā 1, kadastra Nr. 9813 006 0106, 37'160 kv.m. platībā. Uz zemesgabala atrodas Z. Z. 

valdījumā esošas ēkas.  

Saskaņā ar SIA „Latvijasmernieks.lv” Ziemeļkurzemes biroja 2017.gada 05.septembrī izgatavoto zemes 

robežu plānu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9813 006 0106, Robežu iela 1, Piltenē, Ventspils 

novadā, zemes kopējā platība ir 43'793 kv.m., t.sk. lauksaimniecības zeme  41'398 kv.m., zem ēkām un 

pagalmiem 2'395 kv.m. 

Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešās daļas nosacījumiem,  - pēc 

pilsētu zemes komisiju darbības izbeigšanas (Piltenes pilsētas zemes komisijas darbība ir izbeigta ar 

Ventspils novada domes 30.05.2019. lēmumu, protokols Nr.44, 8.§) lēmumus par zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgās pašvaldības dome.  

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

likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 10. un 12.pantu, likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu, Piltenes pilsētas zemes komisijas 1999.gada 30.jūnija lēmumu, 

protokols nr.7, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  

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

1. Atjaunot Z.Z. (nom. Z.Z.), personas kods ***, īpašuma tiesības uz zemesgabalu Piltenē, Ventspils 

novadā, Robežu ielā 1, 43'793 kv.m. platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9813 006 0106. 

 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu 

adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) trīs darbdienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu: 

3.1. nodot Z.Z. (2eks.); 

3.2. VZD Ziemeļkurzemes reģionālai nodaļai; 

3.3. nodot Nekustamo īpašumu nodaļai; 

3.4. Piltenes pilsētas, pagasta pārvaldei. 

 

15.§  

PAR ZEMESGABALA "BIRZGAĻI" , AMELĒS, PUZES PAGASTĀ,  

DOMĀJAMO DAĻU NODOŠANU ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS  

DZĪVOJAMĀS MĀJAS KOPĪPAŠNIEKIEM 

   (ziņo: G.Horste) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu nekustamā īpašuma speciāliste G.Horste.  

G.Horste informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā ir saņemti dzīvojamās mājas "Birzgaļi", Amelēs, Puzes pagastā, Ventspils 

novadā, dzīvokļu trīs tiesisko valdītāju (A.B., A.G., E.Š.) iesniegumi (reģ. 21.11.2016. Nr. IN28799, 

IN28800, IN32192) ar lūgumu piešķirt īpašumā bez atlīdzības viņu valdījumā esošajiem dzīvokļu 

īpašumiem piekrītošā zemesgabala domājamās daļas. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

1994.gada 1.decembra Vienošanās par dzīvokļa nošķiršanu par pajām. 

Izskatot saņemtos personu iesniegumus, lietā esošos dokumentus, datus Valsts zemes dienesta (VZD) 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS), Valsts vienoatājā datorizētajā 

zemesgrāmatā, Ventspils novada dome konstatē:  

1) Dzīvojamā māja "Birzgaļi", būves kadastra apzīmējums 98600070131001, mājas kopējā platība 

288,70 m2, kurā ir četri dzīvokļi, ierakstīta Puzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
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100000585403 kā patstāvīgs būvju īpašums ar kadastra Nr.9860 507 0002, uz sekojošu personu 

(kā kopīpašnieku) vārda: A.B., personas kods ***, - ¼ dom. daļa, A.G., personas kods ***, ¼ dom. 

daļa, E.Š., personas kods ***, ¼ dom. daļa. Par atlikušās vienas ceturtās dom. daļas dzīvojamās 

mājas privatizētāju pašvaldībai dokumenti nav iesniegti. Dzīvojamā māja "Birzgaļi", kad. 

Nr.98605070002, atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

98600070131, platība 0,9628 ha, kas 27.02.2015. ierakstīta Puzes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000542023. Par zemesgabala lietošanu uz tā esošās dzīvojamās mājas 

uzturēšanai ar mājas kopīpašniekiem ir noslēgti zemes nomas līgumi.  

2) Dzīvojamā mājā "Birzgaļi", esošos dzīvokļus par pajām ir privatizējušas sekojošas personas: 

- A.B. – ko apliecina 01.12.1994. Vienošanās ar SIA "Amele" par dzīvojamās mājas ¼ daļas 

nošķiršanu un nodošanu īpašumā, reģ. ar Nr. 48;  

- V.G. - uz 01.12.1994. Vienošanās, reģ. ar Nr. 49, V. G. miris 21.08.2002., viņas atstātā 

mantojuma, t.sk. zemesgrāmatā neierakstītā dzīvokļa Birzgaļi - 2, mantiniece saskaņā ar 

2012.gada 8.oktobra aktu par apstiprināšanu mantojuma tiesībās – pārdzīvojusī laulātā A.G.; 

- J.Š. - uz 01.12.1994. Vienošanās, reģ. ar Nr. 42 pamata.  J.Š. mirusi 09.10.2006., viņas atstātā 

mantojuma, t.sk. zemesgrāmatā neierakstītā dzīvokļa Birzgaļi - 9, mantinieks saskaņā ar 

2014.gada 16.maija aktu par apstiprināšanu mantojuma tiesībās – dēls E.Š..   

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

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

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

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

un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta”, 75. 

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

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

slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības".  

4) Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta astotā daļa nosaka, ka 

saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizēto dzīvokļu 

īpašnieki par mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu 

un reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās euro. Pašvaldības tiešie izdevumi par zemes vienības 

"Birzgaļi" kadastrālo uzmērīšanu ir 638,88 EUR, par ierakstīšanu zemesgrāmatā 35,57 EUR, kopā 

– 674,45 EUR. Uz katru dzīvojamās mājas kopīpašnieku attiecināma ¼ daļa no šīs summas, t.i., - 

168,61 EUR, kuru personām ir jāatmaksā pašvaldībai.  

Ievērojot augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2019.gada 20.jūnija atzinumu (protokols Nr.6), un pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 17.punktu; likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju" 75.panta pirmo daļu, ceturto daļu, astoto daļu; Paziņošanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, 6.pantu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  

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

1. Nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvojamai mājai adresē: "Birzgaļi", Ameles, Puzes pagasts, Ventspils 

novads, kadastra Nr. 98605070002, piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9860 007 

0131, platība 0,9628 ha, sekojošām personām:. 

1.1. A.B., personas kods ***, - ¼  (vienu ceturto) domājamo daļu, 

1.2. A.G., personas kods ***, - ¼  (vienu ceturto) domājamo daļu, 

1.3. E.Š., personas kods ***, - ¼  (vienu ceturto) domājamo daļu. 

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

spēkā stāšanās sagatavot vienošanos par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9860 007 0131, 

platība 0,9628 ha, domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības šī lēmuma 1.punktā minētajām personām. 

3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētajai personai līdz zemes dom. daļas nodošanai īpašumā bez 

atlīdzības, atlīdzināmi pašvaldības izdevumi par mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala 

noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā – katram 168,61 EUR apmērā.  

4. Uzdot pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību  (A. Āķis) viena mēneša laikā no šī 

lēmuma 2.punktā minēto vienošanos saņemšanas dienas, izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļu 

uzskaites (bilances) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9860 007 0131, platība 0,9628 ha, 

domājamās daļas.  
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5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresāts un trešās 

personas var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, kurā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 

189.panta pirmajai daļai iesniedzams pieteikums viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

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

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu: 

6.1. nodot pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā izsniegšanai A.B. un A.G. pilnvarotajai 

personai Z.B., E.Š.pret parakstu; 

6.2. nodot: Nekustamo īpašumu nodaļai; Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

 

16.§  

PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA RŪPNĪCAS IELĀ 2 - 36, UGĀLES PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU  
(ziņo: G.Horste) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu nekustamā īpašuma speciāliste G.Horste.  

G.Horste informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2018.gada 12.novembrī ir saņemts K.R., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN27764), ar lūgumu atsavināt viņa īrēto dzīvokli 

Rūpnīcas ielā 2 – 36, Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums). Ventspils 

novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2018.gada 

14.decembra lēmumā (sēdes protokols Nr.17, 13.§) noteikto uzdevumu ietvaros, Ventspils novada 

pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir veikusi darbības saistībā ar Nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatā, nosacītās cenas noteikšanu un sagatavošanu atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu 

nodaļa pievienojusi dokumentu atvasinājumus: zemesgrāmatu apliecību, telpu grupas kadastrālās 

uzmērīšanas lietu, sertificēta vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma patieso vērtību. 

       Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Dzīvokļa īpašums Rūpnīcas ielā 2 - 36 ar kadastra numuru 98709000340, Ugālē, Ugāles pag., 

Ventspils nov., nostiprināts Ugāles pagasta zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 89 - 36 uz Ventspils novada 

pašvaldības vārda 2019.gada 7.janvārī. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst telpu grupa – 3-istabu 

dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98700040093001015, ar kopējo platību 61 m2, un 5810/260220 

kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 98700040093001) un 

5810/260220 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98700040093 

(platība 0,3624 ha). 

2. 2010.gada 1.martā starp PSIA “Ugāles nami” kā Izīrētāju un K.R. kā Īrnieku noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums par 3-istabu dzīvokļa Rūpnīcas ielā 2 - 36, Ugālē, Ugāles pag., Ventspils 

nov., ar kopējo dzīvojamo platību 58,1 m2, lietošanu uz nenoteiktu laiku. Īres līgumā nav ierakstīti citi 

pilngadīgi ģimenes locekļi, kas atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 

nosacījumiem ir tiesīgi ierosināt atsavināt minēto dzīvokļa īpašumu. Saskaņā ar SIA “VNK serviss” 

03.06.2019. izziņu Nr.2.-8/28, īrniekam uz 03.06.2019. īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu 

parādu nav. 

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 29.03.2019. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.36, kas atrodas Ventspils novadā, Ugāles pagastā, Ugāle, 

Rūpnīcas ielā 2, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

nosacījumiem, 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 61 m2, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2019.gada 

6.martā ir 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro). Vērtējamā objekta tehniskais stāvoklis novērtēts 

kā apmierinošs / labs. 

4. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4.panta 

ceturtās daļas 5.punkta nosacījumiem, atsevišķos gadījumos publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.  Pie izklāstītajiem lietas tiesiskajiem un 
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faktiskajiem apstākļiem secināms, ka K.R. ir tiesību subjekts, kuram ir no publisko tiesību 

normām izrietošas tiesības ierosināt attiecīgās Ventspils novada pašvaldības nekustamās mantas 

atsavināšanu un iegūt to savā īpašumā. Savukārt šā likuma 5.panta otrā daļā un Ministru kabineta 

2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 

11.punkta 11.4.apakšpunktā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai 

vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu pieņem atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa paredz, ka īpašumu 

var atsavināt personai ar pirmpirkuma tiesībām par nosacīto cenu, t.i., nekustamā īpašuma vērtību, kas 

noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem.  

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

atsavināšanas komisijas atzinumu (14.12.2018. sēdes protokols Nr.17, 13.§), un pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta otro daļu, 45.panta ceturtās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" 11.panta 

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

A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas ielā 2 - 36, Ugālē, Ugāles pag., Ventspils 

nov., kadastra numurs 98709000340, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98700040093001015, ar kopējo platību 61 m2, un 5810/260220 kopīpašuma domājamām daļām no 

dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 98700040093001) un 5810/260220 kopīpašuma 

domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98700040093 (platība 0,3624 ha), par 

nosacīto cenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro), pārdodot to dzīvokļa īrniekam – K.R.. 

 

2. Uzdot pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (G. Landmanis) trīs darba dienu laikā pēc domes 

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa Rūpnīcas ielā 2 - 36, Ugālē, Ugāles pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98709000340, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai 

personai – K.R. par apstiprināto nosacīto cenu (patieso vērtību) un nodod to Kancelejai nosūtīšanai 

adresātam pa pastu.  

 

3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātā nekustamā īpašuma nosacītā cena (pirkuma maksa) vai 

avansa maksājums 10% apmērā iemaksājama atsavināšanas paziņojumā norādītajā Ventspils novada 

pašvaldības bankas kontā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad atsavināšanas ierosinātājs 

saņēmis atsavināšanas paziņojumu. 

 

4. Uzdot pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) viena mēneša laikā no 

parakstītas pirkuma līguma kopijas saņemšanas izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites 

(bilances) dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas ielā 2 - 36, Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov., kadastra numurs 

98709000340, platība 61 m2. 

 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

5.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā kopā ar atsavināšanas paziņojumu K.R. uz adresi: ***; 

5.2. nodot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis), Finanšu nodaļai ar centralizēto  grāmatvedību 

(A.Āķis). 

 

17.§  

PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU “AUSEKĻI” – 3, “AKMENTIŅI” - 17, “AKMENTIŅI” – 20, 

“AKMENTIŅI” – 21, “TĒRCES” – 4 UN “TĒRCES” – 20, ZIRU PAGASTĀ,  

VENTSPILS NOVADĀ, ATSAVINĀŠANU ATKLĀTĀ IZSOLĒ 

(ziņo: G.Horste) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu nekustamā īpašuma speciāliste G.Horste.  

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

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 2018.gada 12.martā (reģ. Nr. IN6159) un 2019.gada 6.februārī  ir saņemti 

Ziru pagasta pārvaldes vadītājas Dz.Ceriņas iesniegumi (reģ. Nr. IN2644), ar ierosinājumu nodot 

atsavināšanai Ventspils novada pašvaldībai piederošos dzīvokļu īpašumus “Ausekļi” – 3, “Akmentiņi” 

– 17, “Akmentiņi” – 20, “Akmentiņi” – 21, “Tērces” – 4 un “Tērces” – 20, Zirās, Ziru pagastā, Ventspils 

novadā (turpmāk – Nekustamais/ie īpašums/i).  Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2018.gada 27.aprīļa (sēdes protokols Nr.7, 44.§) un 

2019.gada 20.februāra lēmumos (sēdes protokols Nr.5, 20.§) noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, 

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir veikusi darbības un sakārtojusi dokumentus 

saistībā ar Nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā, nosacītās cenas noteikšanu un 

sagatavošanu atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa pievienojusi dokumentu atvasinājumus: 

zemesgrāmatu apliecības, telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietas, sertificēta vērtētāja atzinumus par 

nekustamo īpašumu tirgus vērtībām. 

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Dzīvokļa īpašums "Ausekļi" - 3, kadastra numurs 98909000042, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., 

nostiprināts Ziru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000583733 – 3 uz Ventspils novada 

pašvaldības vārda 2019.gada 18.februārī. Nekustamā īpašuma  sastāvā ietilpst telpu grupa – 1-istabas 

dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98900010361001003, kopējā platība 28,1 m2, un 281/2389 

kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 98900010361001, no 

palīgēkas (kūts) ar būves kadastra apzīmējumu  98900010361002 un 281/2389 kopīpašuma domājamās 

daļas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98900010361 (platība 0,6 ha).  

2. Dzīvokļa īpašums “Akmentiņi” - 17, kadastra numurs 98909000047, Zirās, Ziru pagastā,  

2019.gada 8.aprīlī nostiprināts Ziru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000527674 - 17 uz 

Ventspils novada pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst 1-istabas dzīvoklis ar telpu 

grupas kadastra apzīmējumu 98900010363001017, kopējā platība 35,1 m2, un 351/14314 kopīpašuma 

domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 98900010363001) un 351/14314 

kopīpašuma domājamās daļas zemes vienības (kadastra apzīmējums 98900010363, platība 0,299 ha). 

3. Dzīvokļa īpašums “Akmentiņi” - 20, kadastra numurs 98909000043, Zirās, Ziru pagastā,  

2019.gada 19.martā nostiprināts Ziru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000527674 - 20 uz 

Ventspils novada pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst 1-istabas dzīvoklis ar telpu 

grupas kadastra apzīmējumu 98900010363001020, kopējā platība 35,1 m2, un 351/14314 kopīpašuma 

domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 98900010363001) un 351/14314 

kopīpašuma domājamās daļas zemes vienības (kadastra apzīmējums 98900010363, platība 0,299 ha). 

4. Dzīvokļa īpašums “Akmentiņi” - 21, kadastra numurs 98909000044, Zirās, Ziru pagastā,  

2019.gada 18.martā nostiprināts Ziru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000527674 - 21 uz 

Ventspils novada pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst 3-istabu dzīvoklis ar telpu 

grupas kadastra apzīmējumu 98900010363001021, kopējā platība 70,8 m2, un 708/14314 kopīpašuma 

domājamās daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 98900010363001) un 708/14314 

kopīpašuma domājamās daļas zemes vienības (kadastra apzīmējums 98900010363, platība 0,299 ha). 

5. Dzīvokļa īpašums “Tērces” – 4 ar kadastra numuru 98909000045, Zirās, Ziru pag., Ventspils 

nov., nostiprināts Ziru pagasta zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 161 - 4 uz Ventspils novada pašvaldības 

vārda 2019.gada 19.martā. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst telpu grupa 3-istabu dzīvoklis ar kadastra 

apzīmējumu 98900010277001004, kopējā platība 69,9 m2, un 699/14239 kopīpašuma domājamās daļas 

no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 98900010277001, palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem:  

98900010277002 (nojume),  98900010277003 (šķūnis), 98900010277004 (šķūnis) un 699/14239 

kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98900010277 (platība 0,5750  

ha). 

6. Dzīvokļa īpašums “Tērces” – 20 ar kadastra numuru 98909000046, Zirās, Ziru pag., Ventspils 

nov., nostiprināts Ziru pagasta zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 161 - 20 uz Ventspils novada pašvaldības 

vārda 2019.gada 19.martā. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst telpu grupa 1-istabas dzīvoklis ar 

kadastra apzīmējumu 98900010277001020, ar kopējo platību 35,3 m2, un 353/14239 kopīpašuma 

domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 98900010277001, palīgēkām ar kadastra 

apzīmējumiem:  98900010277002 (nojume),  98900010277003 (šķūnis), 98900010277004 (šķūnis) un 
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353/14239 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98900010277 

(platība 0,5750  ha). 

7. Dzīvokļa īpašumi nevienai personai nav izīrēti. Pamatojoties uz Ventspils novada domes 

Dzīvokļu komisijas 27.04.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 44.§) un 27.02.2019. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.4, 28.§), atsavināšanai ierosinātie dzīvokļi: “Ausekļi” – 3, “Akmentiņi” – 17, “Akmentiņi” 

– 20, “Akmentiņi” – 21, “Tērces” – 4 un “Tērces” – 20, Zirās, Ziru pagastā atzīti par dzīvošanai 

nederīgiem, līdz ar ko nav piedāvājami īrei  Ventspils novada pašvaldības palīdzības saņemšanai 

dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrā reģistrētajām personām un tie ir izslēgti no  Pašvaldībai piederošo 

vai tās nomāto brīvo dzīvojamo telpu reģistra Nr.1. Ņemot vērā, ka Nekustamie īpašumi ir 

neapmierinošā tehniskā stāvoklī, lai tos izmantotu pašvaldības autonomo funkciju izpildei, nepieciešami 

ievērojami līdzekļu ieguldījumi to atjaunošanā, kas nav lietderīgi ievērojot Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normās noteiktos principus.  

8. Pamatojoties uz SIA "Interbaltija" sertificētā vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 

sagatavotajiem atzinumiem, minēto dzīvokļu īpašumu visvairāk iespējamām tirgus vērtības  2019.gada 

10.maijā ir noteiktas sekojošas:  

8.1. 1-istabas dzīvoklim “Ausekļi” – 3, ar kopējo platību 28,1 m2, Zirās, Ziru pag. - 440 EUR (četri 

simti četrdesmit euro);  

8.2. 1-istabas dzīvoklim “Akmentiņi” – 17, ar kopējo platību 35,1 m2, Zirās, Ziru pag. - 450 EUR 

(četri simti piecdesmit euro); 

8.3. 1-istabas dzīvoklim  “Akmentiņi” – 20, ar kopējo platību 35,1 m2, Zirās, Ziru pag. - 460 EUR 

(četri simti sešdesmit euro); 

       8.4.  3-istabu dzīvoklim “Akmentiņi” – 21, ar kopējo platību 70,8 m2, Zirās, Ziru pag. - 890   EUR 

(astoņi simti deviņdesmit euro); 

8.5. 3-istabu dzīvoklim “Tērces” – 4, ar kopējo platību 69,9 m2, Zirās, Ziru pag. - 1000  EUR (viens 

tūkstotis euro); 

8.6. 1-istabas dzīvoklim “Tērces” – 20, ar kopējo platību 35,3 m2, Zirās, Ziru pag. - 500 EUR (pieci 

simti euro).  

Vērtējamo objektu tehniskais stāvoklis novērtēts kā neapmierinošs / daļēji apmierinošs. 

9. Izrietoši no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā ietvertā 

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

normatīvajos aktos pašvaldībām noteikto funkciju izpildei. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punkta nosacījumiem - publiskas 

personas manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu. Savukārt 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka tās atsavināšanas 

pamatveids ir pārdošana izsolē. 

Ievērojot apstākli, ka Nekustamie īpašumi pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepieciešami, ņemot vērā 

sertificēta vērtētāja noteiktās Nekustamo īpašumu tirgus cenas, Ventspils novada domes Pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas atzinumus (27.04.2018. sēdes 

protokols Nr.7, 44.§, 20.02.2019. sēdes protokols Nr.5, 29.§), un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 

01.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.panta 

11.4.apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 64. - 67., 70., 76., 79.pantu, Paziņošanas likuma 

8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, atklāti balsojot: PAR –13 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, 

G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, 

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošos dzīvokļa īpašumus:  

1.1.  "Ausekļi" - 3, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., kadastra numurs 98909000042, sastāvošu no 

telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 98900010361001003, kopējā platība 28,1 m2, un 281/2389 

kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 98900010361001), 

no palīgēkas - kūts (būves kadastra apzīmējums  98900010361002) un 281/2389 kopīpašuma 

domājamām daļām zemes vienības (kadastra apzīmējums 98900010361, platība 0,6 ha), atklātā 

izsolē ar sākumcenu 440 EUR (četri simti četrdesmit euro); 

1.2.  “Akmentiņi” - 17, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., kadastra numurs 98909000047, sastāvošu 

no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 98900010363001017, kopējā platība 35,1 m2, un 
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351/14314 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 

98900010363001) un 351/14314 kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības (kadastra 

apzīmējums 98900010363, platība 0,299 ha), atklātā izsolē ar sākumcenu 450 EUR (četri simti 

piecdesmit euro); 

1.3.  “Akmentiņi” - 20, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., kadastra numurs 98909000043, sastāvošu 

no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 98900010363001020, kopējā platība 35,1 m2, un 

351/14314 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 

98900010363001) un 351/14314 kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības (kadastra 

apzīmējums 98900010363, platība 0,299 ha), atklātā izsolē ar sākumcenu 460 EUR (četri simti 

sešdesmit euro); 

1.4. “Akmentiņi” - 21, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., kadastra numurs 98909000044, sastāvošu 

no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 98900010363001021, kopējā platība 70,8 m2, un 

708/14314 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 

98900010363001) un 708/14314 kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības (kadastra 

apzīmējums 98900010363, platība 0,299 ha), atklātā izsolē ar sākumcenu 890 EUR (astoņi simti 

deviņdesmit euro); 

1.5. “Tērces” – 4, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., kadastra numurs 98909000045, Zirās, Ziru pag., 

Ventspils nov., ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 98900010277001004, kopējā platība 69,9 

m2, un 699/14239 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 

98900010277001), no palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem: 98900010277002 (nojume), 

98900010277003 (šķūnis), 98900010277004 (šķūnis) un 699/14239 kopīpašuma domājamām 

daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 98900010277, platība 0,5750 ha), atklātā izsolē 

ar sākumcenu 1000 EUR (viens tūkstotis euro); 

1.6. “Tērces” – 20, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., kadastra numurs 98909000046, Zirās, Ziru pag., 

Ventspils nov., ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 98900010277001020, kopējā platība 35,3 

m2, un 353/14239 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 

98900010277001), no palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem: 98900010277002 (nojume), 

98900010277003 (šķūnis), 98900010277004 (šķūnis) un 353/14239 kopīpašuma domājamām 

daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 98900010277, platība 0,5750 ha), atklātā izsolē 

ar sākumcenu 500 EUR (pieci simti euro); 

 

2. Apstiprināt nekustamo īpašumu “Ausekļi” - 3, “Akmentiņi” – 17, “Akmentiņi” – 20, “Akmentiņi” 

– 21, “Tērces” – 4 un “Tērces” – 20, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., izsoles noteikumus (pielikumā 

Nr.1 uz 10 lapām) un publicējamo informāciju (pielikumā Nr.2 uz 1 lapas). 

 

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

komisijai (A.Mucenieks) 2019. gada 21. augustā organizēt lēmuma 1.punktā minēto nekustamo 

īpašumu pirmās izsoles saskaņā ar izsoles noteikumiem šī lēmuma 1.pielikumā. 

 

4. Noteikt, ka gadījumā, ja šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu pirmās izsoles ir 

nesekmīgas, Ventspils novada domes vārdā atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 

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

māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija. 

 

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

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

„Latvijas Vēstnesis”, nodot to publicēšanai pašvaldības laikrakstā „Novadnieks” un pašvaldības 

mājas lapā internetā: www.ventspilsnovads.lv 

 

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

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

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

Nekustamo īpašumu nodaļai. 
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18.§  

PAR DALĪBU LATVIJAS – LIETUVAS PĀRROBEŽU PROJEKTĀ 

“EZERU PĀRVALDĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS UZLABOŠANA KURZEMĒ  

UN ZIEMEĻLIETUVĀ” 

 (ziņo: G.Roderte, debates: A.Azis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas vadītājai G.Roderte. 

G.Roderte informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Azis jautā, kurš izstrādās ezera ekspluatācijas noteikumus? 

G.Šķesters norāda, ka būs konkurss un izstrādās tas, kurš pieteiksies. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Kurzemes plānošanas reģions uzaicinājis Ventspils novada pašvaldību piedalīties, kā projekta partneri, 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē 

un Ziemeļlietuvā” (angliskais nosaukums “Improving Governance and Management of Lakes in 

Kurzeme and North Lithuania”, project acronym: LIVE LAKE). Projekta īstenošana plānota no 

01.06.2020.-31.05.2022. 

Usmas ezera pilnvērtīgai apsaimniekošanai nepieciešams izstrādāt ezera ekspluatācijas noteikumus, 

kuros būtu definētas ar ezera apsaimniekošanu saistītās darbības un uzdevumi.  

Lai pasargātu ezeru no aizaugšanas, nepieciešams izpļaut niedres, tā uzlabojot ezera ekoloģisko 

situāciju,  plānots iegādāties 2 niedru pļāvējus: vienu vasaras, vienu ziemas sezonai. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 66598,  kas sastāv no 85% ES finansējuma, 5% - valsts 

budžeta finansējuma un 10% pašvaldības budžeta finansējuma. 

Ventspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 viens no mērķiem nosaka, ka “Vides aizsardzībā 

tiek veikti kompleksi pasākumi, lai saglabātu unikālo piejūras dabu, ezerus, upes un citas dabas vērtības. 

Kvalitatīva dzīves vide tiek attīstīta ilgtspējīgi, izmantojot pieejamos dabas resursus”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

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

A.Azis, A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, 

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

1. Atzīt par lietderīgu un Ventspils novada pašvaldībai ņemt dalību, kā partnerim Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu projektā “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un 

Ziemeļlietuvā”  (angliskais nosaukums “Improving Governance and Management of Lakes in 

Kurzeme and North Lithuania”, project acronym: LIVE LAKE). 

2. Plānot 2020.gada pašvaldības budžetā finansējumu 66598 EUR apmērā projekta aktivitāšu 

īstenošanai. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), 

Attīstības nodaļai (G. Roderte) un Usmas pagasta pārvaldei (G. Šķesters). 

 

19.§  

PAR PILNVAROJUMU BIEDRĪBAI „BALTIC GEOGRAPHIC SOCIETY” PILDĪT PĀRVALDES 

UZDEVUMU SAISTĪBĀ AR II. PASAULES KARA UPURU PIEMIŅAS VIETAS UZTURĒŠANU 

VENTSPILS NOVADA ZLĒKU PAGASTA KARĀTAVKALNA KAPOS  

(ziņo: D.Cekule) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja D.Cekule. 
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D.Cekule informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

[1] Ventspils novada pašvaldība (turpmāk arī – Pašvaldība) 2019.gada 23.aprīlī saņēma biedrības „Baltic 

geographic society”, reģ.Nr.40008165453, juridiskā adrese: Stabu iela 52A-1, Rīga, LV-1011, (turpmāk 

arī – Biedrība) iesniegumu Nr.23/1-04-19 par Otrā pasaules kara upuru piemiņas vietas, kas atrodas 

Ventspils novada Zlēku pagasta administratīvajā teritorijā esošajos Karātavkalna kapos, labiekārtošanas 

funkcijas izpildes nodošanu (reģ.Nr.IN8494; turpmāk – Iesniegums).  

[2] Ventspils novada dome, izskatījusi Iesniegumu, konstatē šādus lietas tiesiskos un faktiskos apstākļus:  

[2.1] Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašumā „Karātavkalna kapi” ar kadastra numuru 9894 

005 0123, Zlēku pagastā, Ventspils novadā, 1965.gadā ir uzbūvēts šajos kapos pārapbedīto Zlēku 

iedzīvotāju, kuri nogalināti Otrā pasaules kara laikā, piemiņai veltīts memoriālais komplekss (turpmāk 

arī – Memoriāls). Atbilstoši Zlēku pagasta pārvaldes sniegtajai informācijai, piemiņas vietā ir bijis 

iespējams nodrošināt tikai teritorijas uzkopšanas darbus, un kopš tās izveides nav veikti nekādi 

pasākumi, lai Memoriālu atjaunotu, jo budžeta līdzekļi līdz šim nav tikuši piešķirti. Pašlaik piemiņas 

vietas, kurā vajadzīga jaunu kāpņu un gājēju celiņa uzbūve, apbedījuma plākšņu u.c. kompleksa 

elementu nomaiņa, stāvoklis turpina pasliktināties. Tā kā provizorisko aprēķinu dati liecina, ka 

rekonstrukcijai nepieciešams ievērojams līdzekļu ieguldījums, Pašvaldība vairākkārt mēģinājusi rast 

situācijas risinājumu, tajā skaitā uzaicinot līdzdarboties sabiedriskos nodibinājumus nolūkā piesaistīt šo 

personu līdzfinansējumu (sk. 2019.gada 10.maija Nr.IN10228).  

[2.2] Pašvaldībā ir iesniegts sertificēta arhitekta izstrādāts skiču projekts Memoriāla kāpņu un celiņa 

atjaunošanai un sienas ar upuru vārdiem uzstādīšanai, kas saskaņots ar Ventspils novada Būvvaldi un 

Zlēku pagasta pārvaldes vadītāju D.Cekuli. Iesniegumā izteikts lūgumu noslēgt līdzdarbības līgumu, lai 

uz tajā noteiktā pilnvarojama pamata Biedrība varētu veikt šī skiču projekta būvdarbus. Tāpat 

Iesniegumā norādīts, ka šim mērķim paredzēts izlietot finanšu līdzekļus, ko Biedrībai saziedojuši 

Latvijas iedzīvotāji. Biedrībai jau ir līdzīga projekta un sekmīgas sadarbības ar Talsu novada pašvaldību 

pieredze, uzstādot Ojāra Feldberga kalto piemiņas zīmi „Sašautais akmens” Otrā pasaules kara 

holokaustā nogalinātajiem upuriem, kas 2017.gada 6.augustā atklāta Sabilē. 

[2.3] Biedrība 2010.gada 20.septembrī ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un 

nodibinājumu reģistrā. No Biedrības statūtiem redzams, ka tās nodibināšanas mērķos ietilpst: popularizēt 

vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšanu; vides aizsardzība; etnisko kopienu apziņas celšana, to 

integrēšana un apvienošana vienotā nācijā; pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Latvijā; publiskās un 

privātās partnerības veicināšana.  

[2.4] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldības 

autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (tajā 

skaitā kapsētu uzturēšana u.c. publiskai lietošanai paredzēto teritoriju būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana). Šā likuma 21.panta pirmās daļas 23.punktā noteikts, ka lēmumu par kārtību, kādā 

izpildāmas funkcijas, pieņem pašvaldības dome. Savukārt no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48.panta 

trešajā daļā un 49.panta pirmajā daļā ietvertā tiesiskā regulējuma izriet, ka publiska persona ir tiesīga 

pilnvarot privātpersonu veikt valsts pārvaldes uzdevumus, ja: 1) to veic sabiedriskā labuma 

(nekomerciālos) nolūkos; 2) tas ir lietderīgi, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē; 3) to 

var veikt vismaz tikpat efektīvi. Pārbaudes gaitā noskaidrots, ka pastāv visi šajās tiesību normās 

uzskaitītie priekšnosacījumi, lai konkrētajā gadījumā Biedrībai varētu uzdot Karātavkalna kapu 

labiekārtošanas funkcijas veikšanu. Vienlaikus nav konstatēti likumdevēja noteiktie aprobežojumi, 

nepieļaujoši pilnvarojumu Biedrībai pildīt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Līdz ar to, ievērojot Biedrības 

darbības mērķus, līdzšinējās aktivitātes un plānotās būvniecības ieceres, ir pamats uzskatīt, ka – Valsts 

pārvaldes iekārtas likumā reglamentētajā kārtībā ar līdzdarbības līgumu pilnvarojot Biedrību veikt 

Pašvaldības kompetencē ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – sabiedrības pārstāvju līdzdalības rezultātā 

tiks nodrošināta Memoriāla būvkonstrukciju atjaunošana un kapsētas teritorijas uzturēšanas funkcijas 

izpilde kopumā.  

[3] Izvērtējusi iepriekš izklāstīto un izdarījusi no tiem izrietošos lietderības apsvērumus, kā arī 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu. 15.panta pirmās daļas 

2.punktu un ceturto daļu. 21.panta pirmās daļas 23.punktu un otro daļu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu 

un otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 42.panta 

pirmo daļu, 46.pantu, 48.panta trešo daļu, 49.pantu, 50.panta pirmo, otro, trešo un sesto daļu, 51.pantu, 
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Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes 

slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 32.punktu, un ņemot vērā 

Ventspils novada domes Finanšu komitejas atzinumu (2019.gada 23.maija sēdes protokols Nr.4, 11.§), 

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

A.Kuģenieks, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS 

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

1. Pilnvarot biedrību „Baltic geographic society”, reģistrācijas Nr.40008165453, pildīt Ventspils 

novada pašvaldības kompetencē ietilpstošu valsts pārvaldes uzdevumu saistībā ar Otrā pasaules kara 

upuru piemiņas vietas nekustamā īpašumā „Karātavkalna kapi”, kadastra numurs 9894 005 0123, 

Zlēku pagasts, Ventspils novads, labiekārtošanu, noslēdzot līdzdarbības līgumu ar darbības termiņu 

– viens gads no noslēgšanas dienas.  

2. Apstiprināt šā lēmuma 1.punktā minētā līguma projektu (pielikums uz 9 lapām), un noteikt šī 

publiskā tiesību līguma izpildes atbildīgo Ventspils novada pašvaldības amatpersonu – Zlēku 

pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Cekule. 

3. Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nodrošināt ar šo 

lēmumu apstiprinātā līdzdarbības līguma publisku pieejamību Ventspils novada pašvaldības mājas 

lapā (interneta vietnes adrese: www.ventspilsnovads.lv), un „Ventspils Novadnieks” redaktorei 

(M.Zvaigzne) – to publicēšanu Ventspils novada domes informatīvajā bezmaksas izdevumā 

„Ventspils Novadnieks” kārtējā izdevumā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas.  

4. Uzdot Juridiskai nodaļai (A.Stepanovičs) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas sagatavot šā lēmuma 2.punktā norādīto līgumu parakstīšanai, kas noslēdzams ne ātrāk 

kā 10 dienas pēc to publicēšanas brīža šī lēmuma 3.punktā noteiktā kārtībā. 

5. Uzdot Ventspils novada domes Kancelejai (E.Ozoliņa) piecu darbdienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas šo lēmumu:  

5.1. nosūtīt informācijai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai 

un biedrībai „Baltic geographic society”, adrese: Stabu iela 52A-1, Rīga, LV-1011; 

5.2. nodot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), Ventspils novada domes informatīvā 

bezmaksas izdevuma „Ventspils novadnieks” redaktorei (M.Zvaigzne) un Juridiskai nodaļai 

(A.Stepanovičs). 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

        

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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