
Ar *** apzīmētais teksts un lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju 
par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).  
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 SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2020.gada 27.februārī                                                                                59 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams         

                                    Andris Jaunsleinis 

                 Ilva Cērpa         

                Aigars Azis 

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis        

                                   Andris Vārpiņš 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Artis Kuģenieks 

 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                               Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

                               Viola Jansone, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja vietniece 

                               Ivita Meinarde, licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste 

                               Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                               Aina Klimoviča, Izglītība pārvaldes vadītājs 

                               Inta Rudbaha, Sociālā dienesta vadītāja 

                               Kitija Goldmane, Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 

                               Īrisa Roze-Posuma, uzņēmējdarbības atbalsta konsultante 

                               Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumu. 

 

1. Par saistošo noteikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.-2025.gadam” 

apstiprināšanu. 
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2. Par pilnvarotām personām licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei un 

zivju resursu aizsardzībai un uzraudzībai publiskos iekšējos ūdeņos Ventspils novada Usmas 

pagasta administratīvajā teritorijā. 

3. Par saistošo noteikumu ”Grozījumi Ventspils novada domes 2018.gada 15.marta saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā”” apstiprināšanu.  

4. Par Ventspils novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.  

5. Ar Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu.  

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā.  

7. Par nolikuma “Nolikums projektu konkursam “Solis-2020” apstiprināšanu.  

8. Par nolikuma “Nolikums projektu konkursam “Mēs savā novadā-2020” apstiprināšanu.  

9. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

10. Par vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā.  

11. Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada 

pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs.  

12. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes -Piltenes vidusskolas reorganizāciju.  

13. Par nolikuma apstiprināšanu.  

14. Par nolikuma apstiprināšanu. 

15. Par ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” 

atklāta projektu konkursa nolikuma, vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu.  

16. Par Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2020.gada 

vasaras mēnešos.  

17. Par noteikumu Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumi” 

apstiprināšanu.  

18. Par grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr. 71, 13.§ ”Par Ventspils novada pašvaldības 

deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu”.  

19. Par grozījumiem 2014.gada 12.jūnija Ventspils novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par 

Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”.  

20. Par nomas maksu garāžām nekustamā īpašumā “Gulbīši”, Ugāles pagastā.  

21. Par nomas maksu garāžām nekustamā īpašumā Rīgas šoseja 10A, Ugāles pagastā. 

22. Par dzīvokļa īpašuma “Buras”-18, Užavas pagastā atsavināšanu.  

23. Par dzīvokļa īpašuma “Tērces”-2, Ziru pagastā atsavināšanu.  

24. Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 5, Piltenes pagastā, atsavināšanu.  

25. Par nekustamā īpašuma “Kurzeme 75”, Tārgales pagastā, atsavināšanu.  

26. Par nekustamā īpašuma “Poras”, Ances pagastā, atsavināšanu.  

27. Par nekustamā īpašuma “Priedulāji”, Vārves pagastā, atsavināšanu.  

28. Par nekustamā īpašuma “Dzirnavas”, Usmas pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē.  

29. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 1-58, Ugāles pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē.  

30. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā “Par dzīvokļa īpašuma 

Maija ielā 12-6, Piltenē, atsavināšanu.  

31. Par Ventspils novada sportistu apbalvošanu. 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošu jautājumu. 

 

1. Par vienošanās pie 2017.gada 2.augusta pilnvarojuma līguma, apstiprināšanu. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, 

A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), 

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

Apstiprināt šādu 2020.gada 27.februāra domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par saistošo noteikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.-2025.gadam” 

apstiprināšanu. 
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2. Par pilnvarotām personām licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei un 

zivju resursu aizsardzībai un uzraudzībai publiskos iekšējos ūdeņos Ventspils novada Usmas 

pagasta administratīvajā teritorijā. 

3. Par saistošo noteikumu ”Grozījumi Ventspils novada domes 2018.gada 15.marta saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā”” apstiprināšanu.  

4. Par Ventspils novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.  

5. Ar Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu.  

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā.  

7. Par nolikuma “Nolikums projektu konkursam “Solis-2020” apstiprināšanu.  

8. Par nolikuma “Nolikums projektu konkursam “Mēs savā novadā-2020” apstiprināšanu.  

9. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

10. Par vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā.  

11. Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada 

pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs.  

12. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes -Piltenes vidusskolas reorganizāciju.  

13. Par nolikuma apstiprināšanu.  

14. Par nolikuma apstiprināšanu. 

15. Par ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” 

atklāta projektu konkursa nolikuma, vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu.  

16. Par Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2020.gada 

vasaras mēnešos.  

17. Par noteikumu Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumi” 

apstiprināšanu.  

18. Par grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr. 71, 13.§ ”Par Ventspils novada pašvaldības 

deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu”.  

19. Par grozījumiem 2014.gada 12.jūnija Ventspils novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par 

Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”.  

20. Par nomas maksu garāžām nekustamā īpašumā “Gulbīši”, Ugāles pagastā.  

21. Par nomas maksu garāžām nekustamā īpašumā Rīgas šoseja 10A, Ugāles pagastā. 

22. Par dzīvokļa īpašuma “Buras”-18, Užavas pagastā atsavināšanu.  

23. Par dzīvokļa īpašuma “Tērces”-2, Ziru pagastā atsavināšanu.  

24. Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 5, Piltenes pagastā, atsavināšanu.  

25. Par nekustamā īpašuma “Kurzeme 75”, Tārgales pagastā, atsavināšanu.  

26. Par nekustamā īpašuma “Poras”, Ances pagastā, atsavināšanu.  

27. Par nekustamā īpašuma “Priedulāji”, Vārves pagastā, atsavināšanu.  

28. Par nekustamā īpašuma “Dzirnavas”, Usmas pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē.  

29. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas ielā 1-58, Ugāles pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē.  

30. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā “Par dzīvokļa īpašuma 

Maija ielā 12-6, Piltenē, atsavināšanu.  

31. Par Ventspils novada sportistu apbalvošanu. 

32. Par vienošanās pie 2017.gada 2.augusta pilnvarojuma līguma, apstiprināšanu. 

 

 

1.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU  

USMAS EZERĀ 2020.-2025. GADAM” APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo:I.Meinarde) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu licencēšanas un vides pārvaldības speciālistei I.Meinardei. 

I.Meinarde informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
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 Biedrība „USMAS KRASTS”, reģistrācijas Nr.40008071891, izpildot 2019.gada 30.decembra 

Pilnvarojuma līgumā licencētās makšķerēšanas organizēšanai (reģistrācijas Nr.SL/2019/683), kas 

noslēgts ar Ventspils novada pašvaldību saskaņā ar Ventspils novada domes lēmumu „Par pilnvarojumu 

biedrībai “Usmas krasts” organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā un pildīt zivju resursu 

aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu publiskos iekšējos ūdeņos Ventspils novada Usmas 

pagasta administratīvajā teritorijā” (2019.gada 28.novembra sēdes protokols Nr.53, 4.§), turpmāk – 

Domes lēmums, paredzētās saistības, 2020.gada 28.janvārī ir iesniegusi izstrādāto Nolikumu par 

licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā (reģ.Nr.IN1734), turpmāk – Nolikums. Ventspils novada dome, 

izvērtējusi iesniegto Nolikuma projektu, konstatē, ka tā saturā ir ietvertas visas Ministru kabineta 

2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība” 9.punktā noteiktās ziņas, un tas atbilst šo noteikumu 10.punkta prasībām par saskaņošanu ar 

šajā tiesību normā norādītajām institūcijām.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

2020.gada 30.janvāra (sēdes protokols Nr.1, 4.§) sniegtos atzinumus, kā arī Domes lēmumā izklāstītos 

lietderības apsvērumus saistībā ar licencētās makšķerēšanas organizēšanas nepieciešamību Usmas ezerā, 

tai skaitā par racionālu vērtīgo zivju krājumu izmantošanas veicināšanu, kuru ieguve pieļaujama 

ierobežotā apjomā, papildus piesaistīto finanšu līdzekļu izlietošanu zivju krājumu pavairošanai un 

aizsardzībai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 4.panta ceturto daļu, 15.panta pirmās daļas 

3.punktu un 41.panta 1.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 

3., 15. un 16.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.800 „ Makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 46.punkta 46.1.apakšpunktu un 47.punktu, atklāti balsojot: 

PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, 

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

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

1. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus „Nolikums par licencēto makšķerēšanu 

Usmas ezerā 2020.-2025. gadam” (pielikumā uz 14 lapām). 

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

parakstīšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils 

Novadnieks”. 

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

saistošo noteikumu parakstīšanas, rakstveidā un elektroniski tos (elektroniski ar drošu elektronisko 

parakstu), un paskaidrojuma rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

5. Uzdot, pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas par 

šī lēmuma 1.punktā norādītajiem saistošajiem noteikumiem, šos noteikumus: 

5.1. sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) – publicēt pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks” un pašvaldības mājas lapā internetā 

(www.ventspilsnovads.lv); 

5.2. Kancelejai (E.Ozoliņa) – nosūtīt Zemkopības ministrijai, Valsts vides dienestam, Dabas 

aizsardzības pārvaldei un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskam institūtam 

„BIOR”. 

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

parakstīšanas šā lēmuma izrakstu: 

6.1. nosūtīt biedrībai „USMAS KRASTS”, adrese: „Priežkalni”, Usmas pag., Ventspils nov., LV-

3619; 

6.2. nodot Vides un licencēšanas pārvaldības speciālistei I.Meinardei, Sabiedrisko attiecību 

speciālistam D.Veidemanim un Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta pārvaldes 

vadītājam G.Šķesteram. 

2.§ 
PAR PILNVAROTĀM PERSONĀM LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMU 

IEVĒROŠANAS KONTROLEI UN ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAI UN UZRAUDZĪBAI 

PUBLISKOS IEKŠĒJOS ŪDEŅOS VENTSPILS NOVADA USMAS PAGASTA ADMINISTRATĪVAJĀ 

TERITORIJĀ 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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(ziņo:I.Meinarde) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu licencēšanas un vides pārvaldības speciālistei I.Meinardei. 

I.Meinarde informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 [1] Biedrība „Usmas krasts”, reģistrācijas Nr.40008071891, izpildot Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 

(turpmāk arī – MK noteikumi Nr.799) 8.punkta 8.7.apakšpunktā paredzētās prasības un no publisko 

tiesību līgumiem, kas noslēgti pamatojoties uz Ventspils novada domes lēmumu „Par pilnvarojumu 

biedrībai „Usmas krasts” organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā un pildīt zivju resursu un 

aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu publiskos iekšējos ūdeņos Ventspils novada Usmas 

pagasta administratīvajā teritorijā” (2019.gada 28.novembra sēdes protokols Nr.53, 4.§) izrietošās 

saistības, ir sniegusi Ventspils novada pašvaldībai ziņas par šādām atbildīgajām personām, kuras ir 

sabiedriskā nodibinājuma biedri un pilnvarojamas veikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 

pasākumus (2020.gada 28.janvāra iesniegumā ar reģ. Nr.IN1736): Iveta Maldone, personas kods ***; 

Atis Maldonis, personas kods ***; Staņislavs Backāns, personas kods ***; Jānis Šalms, personas kods 

***; Guntars Stepanovičs, personas kods ***; Uldis Attiķis, personas kods ***; Arvi Arumu, personas 

kods ***. 

[2] Ventspils novada dome, izskatījusi minētos biedrības „Usmas krasts” iesniegumus un izvērtējusi 

priekšlikumus par pilnvaroto personu par zivju resursu aizsardzību un uzraudzību noteikšanu, konstatē:  

[2.1] MK noteikumu Nr.799 29.punkts paredz, ka licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanas 

kontroli īsteno pašvaldības pilnvarotās personas.  

[2.2] 2019.gada 30.decembra Ventspils novada pašvaldība ar biedrību „Usmas krasts”, reģistrācijas 

Nr.40008071891, ir noslēgusi Pilnvarojuma līgumu licencētās makšķerēšanas organizēšanai Usmas 

ezerā (reģ. Nr. SL/2019/683). 

[2.3] Ventspils novada dome 2020.gada 27.februārī pieņēmusi lēmumu „Par saistošo noteikumu 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā” apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.59, 1.§). 

Saskaņā ar šo saistošo noteikumu 23.punkta 23.7.apakšpunktā un 24.punkta 24.5.apakšpunktā 

ietvertajiem nosacījumiem, licencētās makšķerēšanas Usmas ezerā organizētājs, t.i., biedrība „Usmas 

krasts” un Ventspils novada domes pilnvarotās personas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un 

uzraudzības pasākumos, nodrošinot licencētās makšķerēšanas un zvejniecību regulējošo normatīvo aktu 

kontroli šajā Ventspils novada Usmas pagasta administratīvajā teritorijā esošā ūdenstilpē.  

[2.4] Atbilstoši Zvejniecības likuma 18.panta nosacījumiem publiskos iekšējos ūdeņos zivju resursu 

aizsardzību un uzraudzību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā var veikt personas, kuras 

pašvaldība pilnvarojusi pildīt šo pārvaldes uzdevumu. Ventspils novada pašvaldība 2019.gada 

30.decembra ir noslēgusi ar biedrību „Usmas krasts”, reģistrācijas Nr.40008071891, zivju resursu 

aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevuma izpildes pilnvarojuma līgumu (reģ. Nr. SL/2019/684). 

[3] Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas 2020.gada 30.janvāra (sēdes protokols Nr.1, 5.§) sniegto atzinumu, iepriekš norādītos 

tiesiskos un faktiskos apstākļus, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2.punktu, 

Zvejniecības likuma 18.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 

„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 29.punktu, atklāti balsojot: PAR 

–15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, 

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

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

1. Pilnvarot Ventspils novada Usmas pagasta administratīvajā teritorijā veikt licencētās makšķerēšanas 

noteikumu ievērošanas kontroli un zivju resursu aizsardzību un uzraudzību – laikā līdz spēkā 

Ventspils novada pašvaldības noslēgtais ar biedrību „Usmas krasts” (reģistrācijas Nr.40008071891) 

2019.gada 30.decembra Pilnvarojuma līgums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā (reģ. 

Nr.SL/2019/683), 2019.gada 30.decembra Pilnvarojuma līgums zivju resursu aizsardzības un 

uzraudzības pārvaldes uzdevuma izpildei (reģ.Nr. SL/2019/684) un Ventspils novada domes 
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2020.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.2 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas 

ezerā” – šādas personas: 

1.1. Iveta Maldone, personas kods ***; 

1.2. Atis Maldonis, personas kods ***; 

1.3. Staņislavs Backāns, personas kods  ***; 

1.4. Jānis Šalms, personas kods  ***; 

1.5. Uldis Attiķis, personas kods  ***; 

1.6. Arvis Arums, personas kods  ***; 

1.7. Guntars Stepanovičs, personas kods  ***. 

 

2. Uzdot Ventspils novada domes Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darbdienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas tā izrakstu: 

2.1. nosūtīt biedrībai „Usmas krasts”, adrese: „Priežkalni”, Usmas pag., Ventspils nov., LV-

3619; 

2.2. nodot par šā lēmuma 1.punktā norādīto pilnvarojuma līgumu izpildi atbildīgai Ventspils 

novada pašvaldības amatpersonai – Usmas pagasta pārvaldes vadītājam Gendriham 

Šķesteram. 

 

3.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU “GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2018.GADA 

15.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9 „NOLIKUMS PAR LICENCĒTO 

MAKŠĶERĒŠANU PUZES EZERĀ”” APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo:I.Meinarde) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu licencēšanas un vides pārvaldības speciālistei I.Meinardei. 

I.Meinarde informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

[1] Ventspils novada pašvaldība 2020.gada 11.februārī saņēmusi SIA “Puzes ezers”, 

reģ.Nr.41203021839, juridiskā adrese: “Valde”, Puze, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613 

iesniegumu (reģ.Nr.IN2988), kurā izteikts lūgums, atbilstoši pilnvarojuma līgumam Nr.SL/2018/026 par 

licencētās makšķerēšanas organizēšanu Puzes ezerā, veikt grozījumus nolikumā – Ventspils novada 

domes 2018.gada 15.marta saistošos noteikumos Nr.9 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes 

ezerā” (turpmāk arī – Nolikums). 

[2] Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.799) 17.punktu SIA “Puzes 

ezers”, kā  licencētās makšķerēšanas Puzes ezerā organizētājs, ir  tiesību subjekts, kuram ir tiesības 

ierosināt grozījumu izdarīšanu Nolikumā. 

[3] Ventspils novada dome, izvērtējusi iesniegto Nolikuma grozījuma projektu, konstatē:  

[3.1] izpildītas MK noteikumu Nr.799 10.punktā noteiktās prasības par tiesību akta saskaņošanu ar visām 

šajā tiesību normā norādītajām institūcijām; 

[3.2] Nolikumā ierosināts izdarīt šādus grozījumus: 

[3.2.1] 4.punktā aizstāt: “2002.gadā izstrādāto noteikumu „Puzes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumi” 7.2.punktu”, ar vārdiem: “2018.gadā izstrādāto noteikumu „Puzes ezera zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumi” 5.2. punktu”. 

[3.2.2] 7.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “7.2. viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt: 

7.2.1. līdakas – 3 gabalus, kuru garums nav mazāks par 50 cm un nav lielāks par 80 cm; 7.2.2. zandartus 

– 3 gabalus, kuru garums nav mazāks par 50 cm un nav lielāks par 75 cm; 7.2.3. samus – 1 gabalu, kuru 

garums nav mazāks par 70 cm;”;  

[3.2.3] 7.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “7.3. no 1.marta līdz 31.maijam aizliegts makšķerējot 

izmantot dabīgās ēsmas zivis vai to daļas”; 

[3.2.4] Papildināt 7.punktu ar 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
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“7.6. no 1.jūnija līdz 31.jūlijam velcēšanai atļauta tikai no airu laivas  un izmantojot vienu 

makšķerēšanas rīku”; 

[3.2.5] norādīt citu makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietu 13.1.apakšpunktā, izsakot to šādā 

redakcijā: “13.1. veikals “Zāģeriem”, Ugāle, “Eniņi-1”, darba dienās no 8.00-17.00, sestdienās no 8.00-

14.00, tālr.25669961;”. 

[4] Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas 2019.gada 

10.decembra lēmumā (sēdes protokols Nr.18, 2.§) un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 2020.gada 19.februāra lēmumā ietvertos atzinumus, kā arī lietderības apsvērumus 

saistībā ar licencētās makšķerēšanas organizēšanas nepieciešamību Puzes ezerā, tajā skaitā par racionālu 

vērtīgo zivju krājumu izmantošanas veicināšanu, kuru ieguve pieļaujama ierobežotā apjomā, papildus 

piesaistīto finanšu līdzekļu izlietošanu zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām“ 4.panta ceturto daļu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta 1.punktu un 

45.pantu, Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, MK noteikumu Nr.799 3., 15., 16. un 17.punktu, 

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību noteikumi” 46.punkta 46.1.apakšpunktu un 47.punktu, Ventspils novada domes 2015.gada 

29.decembra saistošo noteikumu Nr.10 „Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, 

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Ventspils novada domes 2018.gada 15.marta 

saistošajos noteikumos Nr.9 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā”” projektu 

(pielikumā uz 1 lapas). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa):  

2.1. sagatavot šī lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus parakstīšanai; 

2.2. triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola un saistošo noteikumu 

parakstīšanas, rakstveidā un elektroniski tos (elektroniski ar drošu elektronisko parakstu), 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”. 

4. Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nodrošināt šā 

lēmuma publisku pieejamību Ventspils novada pašvaldības mājas lapā (interneta vietnes adrese: 

www.ventspilsnovads.lv), un “Ventspils Novadnieks” redaktorei (M.Zvaigzne) – tā publicēšanu 

Ventspils novada domes informatīvajā bezmaksas izdevumā “Ventspils novadnieks” kārtējā 

izdevumā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas. 

5. Uzdot Ventspils novada domes Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas šo lēmuma izrakstu: 

5.1. nosūtīt Zemkopības ministrijai, Valsts vides dienestam un Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskam institūtam „BIOR”; 

5.2. nosūtīt SIA „Puzes ezers”, adrese: „Valde”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613; 

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

informatīvā bezmaksas izdevuma “Ventspils novadnieks” redaktorei (M.Zvaigzne), 

Licencēšanas un vides pārvaldības speciālistei (I.Meinarde) un Ventspils novada pašvaldības 

Puzes pagasta pārvaldes vadītājai S.Šēniņai. 

 

 

4.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA  BĀRIŅTIESAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU  

 (ziņo:K.Goldmane) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniecei K.Goldmanei. 

K.Goldmane informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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Ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmo daļu, 2006.gada 19.decembra MK noteikumu 

Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi“ 2.un 3.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, 

A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada bāriņtiesas nolikuma projektu “Ventspils novada bāriņtiesas 

nolikums” (pielikumā uz četrām lapām). 

2. Ar šā nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 25.jūnija „Ventspils 

novada bāriņtiesas nolikumu” Nr.25. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu ar nolikumu Ventspils novada Bāriņtiesai. 

 

5.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo:V.Jansone) 

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

V.Jansonei. 

V.Jansone informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Nolūkā noteikt Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādi Ugāles vidusskolas sporta 

manēžai sniedzot fiziskām un juridiskām personām manēžas iznomāšanas un inventāra nomas 

pakalpojumus, un saskaņā ar maksas pakalpojumu aprēķinu, kas veikts ņemot vērā tirgus cenu Kurzemes 

reģionā, 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, Finanšu komitejas 2020.gada 13.februāra sēdes atzinumu, 

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

A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), 

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

1. Apstiprināt šādu pakalpojumu maksas cenrādi par Ventspils novada Ugāles vidusskolas sporta 

manēžas lietojumu: 

Nr. Pakalpojuma veids Mērvienība 
Cena, euro, ar 

PVN 

1.1. Manēžas noma sacensībām 1 stunda 40,00 

1.2. Manēžas noma sacensībām ar inventāru 1 stunda 45,00 

1.3. Manēžas noma grupu treniņiem 1 stunda 20,00 

1.4. Manēžas noma grupu treniņiem ar inventāru 1 stunda 25,00 

1.5. 
Manēžas izmantošana individuālam 

apmeklējumam  1 personai 
1 stunda 2,00 

1.7. Volejbola laukuma noma 1 stunda 10,00 

1.8. Tenisa laukuma noma 1 stunda 10,00 

1.9. Basketbola laukuma noma 1 stunda 10,00 

1.10. Trenažieru zāles noma grupu treniņiem 1 stunda 15,00 

1.11. 
Trenažieru zāles izmantošana individuālam 

apmeklējumam  1 personai 
1 stunda 3,50 

1.12. No maksas par pakalpojumu atbrīvoti: 
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1.12.1. Ventspils novada pašvaldības un tās dibinātu budžeta iestāžu organizētie 

pasākumi, saskaņot ar manēžas pārvaldnieku; 

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

saskaņojot ar manēžas pārvaldnieku; 

1.12.3. Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie 

labdarības un bezpeļņas pasākumi, saskaņojot ar manēžas pārvaldnieku 

un slēdzot līgumu par telpu izmantošanu. 

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

novada Ugāles vidusskolas sporta manēžas lietojumu tiek piemērots no 2020.gada 1.marta.  

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

vai atbilstoši līguma nosacījumiem. 

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

un novirzīt Ugāles vidusskolas sporta manēžas uzturēšanai. 

5. Pilnvarot Ventspils novada pašvaldības Ugāles vidusskolas sporta manēžas pārvaldnieku slēgt 

pakalpojuma sniegšanas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem. 

6. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā minētajiem maksas pakalpojumiem par Ugāles vidusskolas sporta 

manēžas 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. Par 6.punktā minēto atlaižu piemērošanu var lemt tikai Finanšu komiteja, pamatojoties uz 

privātpersonu iesniegumiem. 

8. Uzdot Juridiskai nodaļai (K.Ņikoļenko) līdz 28.02.2020. sagatavot tipveida līguma projektu par 

neregulāru telpu nomu pašvaldības izglītības iestādēs un kultūras namos, stadiona un tā sektoru 

nomu, sporta manēžas nomu pašvaldības iestādēs, ar iespēju pašvaldību pilnvarotiem iestāžu 

vadītājiem vai pārvaldniekiem slēgt nomas līgumu. 

9. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) līdz 28.02.2021. veikt Ugāles 

vidusskolas sporta manēžas pakalpojuma izcenojuma pārrēķinu ņemot vērā faktiskās izmaksas 

2020.gadā. 

10. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes Finanšu komitejas 

sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu, Sporta skolai (J.Ziemele), Ugāles 

vidusskolai (D.Šimpermane), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis). 

 

6.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES  

2018.GADA 20.JŪLIJA LĒMUMĀ “PAR PAKALPOJUMU TARIFIEM”  

 (ziņo:V.Jansone) 

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

V.Jansonei. 

V.Jansone informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada Dome 2018.gada 20.jūlijā apstiprināja pašreiz spēkā esošos ūdens patēriņa un 

notekūdeņu patēriņa tarifus, kas tiek piemēroti norēķinos Ventspils novadā. 2017.gadā Puzes pagasta 

Stiklu ciemā ūdens skaitītājs bija uzstādīts ūdens ņemšanas vietā, bet skaitītāji nebija uzstādīti visiem 

patērētājiem, tai skaitā Annahites skolā. Līdz ar to ūdensapgādes un notekūdeņu tarifu aprēķinā tika 

pieņemts, ka patērētais ūdens un novadītais kanalizācijas daudzums ir vienāds ar paceltā ūdens 

daudzumu. 2019.gada nogalē un 2020.gada sākumā Puzes pagasta Stiklu ciemā tika sakārtota 

ūdensapgādes uzskaite un uzstādīti papildus ūdens patēriņa skaitītāji, kā rezultātā redzams, ka faktiski 

patērētais ūdens apjoms ir daudz mazāks par tarifā ieplānoto. Ņemot vērā, ka ūdenssaimniecības un 
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notekūdeņu novadīšanas apkalpošanas lielākā izmaksu daļa ir nemainīga, tad samazinoties ūdens 

patēriņam, faktiskais tarifs katra ūdens kubikmetra piegādei pieaug.  Līdz ar to, nepieciešams veikt 

grozījumus 2018.gada 20.jūlija Domes sēdes lēmumā „Par pakalpojumu tarifiem” (protokols Nr.27, 1.§), 

nosakot faktisko tarifu ūdensapgādei 2,66 euro/m3 un notekūdeņiem 4,31 euro/m3. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) 

apakšpunktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 2020.gada 13.februāra sēdes atzinumu, 

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

A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), 

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

1. Veikt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2018.gada 20.jūlija sēdes lēmumā „Par 

pakalpojumu tarifiem” (protokols Nr.27, 1.§):  

1.1. izsakot 1.1.punkta 1.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr. Pagasts/ciems 

Faktiskais tarifs Piemērojamais tarifs 

euro/m3 
euro/mēnesī 

1 iedz. 
euro/m3 

euro/mēnesī 

1 iedz. 

1.1.5. Puze, Stiklu ciems 2,66 16,17 0,698 4,244 

1.2. izsakot 1.2.punkta 1.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

Nr. Pagasts/ciems 

Faktiskais tarifs Piemērojamais tarifs 

euro/m3 
euro/mēnesī 

1 iedz. 
euro/m3 

euro/mēnesī 

1 iedz. 

1.1.5. Puze, Stiklu ciems 4,31 26,20 1,429 8,688 

 

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.1.5. un 1.2.5.apakšpunktā norādītie tarifi ir piemērojami no 2020.gada 

1.februāra. 

3. Noteikt, ka no 2020.gada 1.februāra, aprēķinot maksu par sniegtajiem komunālajiem 

pakalpojumiem juridiskām personām Puzes pagasta Stiklu ciemā, tiek piemērots faktiskais tarifs, 

kas aprēķināts saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības teritorijā apstiprināto komunālo tarifu 

aprēķināšanas metodiku. 

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) pēc Ventspils novada domes Finanšu komitejas sēdes protokola 

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

Annahites pamatskolai (L.Alsberga), Puzes pagasta pārvaldei (S.Šēniņa), Komunālai nodaļai, 

nosūtīt ierakstītā sūtījumā SIA „VNK serviss”. 

 

7.§ 
PAR NOLIKUMA „NOLIKUMS PROJEKTU KONKURSAM „SOLIS - 2020” APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo:Ī.Roze-Posuma) 

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

Ī.Roze-Posuma informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai veicinātu uzņēmēju iniciatīvu un sniegtu atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību 

un jaunu darba vietu veidošanu, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un 

pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu, kā arī dažādotu ar 

lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes Ventspils novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ventspils novada domes 
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Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2020.gada 19.februāra lēmumu,  atklāti balsojot: 

PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, 

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

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

1. Apstiprināt nolikumu „Nolikums projektu konkursam „SOLIS - 2020”” (pielikums uz  18 lapām). 

2. Novada pašvaldības Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu 

parakstīšanai. 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietniekam 

M.Dadzim, Attīstības nodaļai (G.Roderte) un Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis). 

5. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un 

iespēju pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam kārtējā Ventspils novada domes 

informatīvajā bezmaksas izdevumā „Ventspils Novadnieks” un piecu darba dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas novada pašvaldības mājas lapā 

www.ventspilsnovads.lv. 

6. Pilnvarot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim parakstīt līgumus par 

finansējuma piešķiršanu. 

 

8.§ 
PAR NOLIKUMA „NOLIKUMS PROJEKTU KONKURSAM „MĒS SAVĀ NOVADĀ - 2020” 

APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:Ī.Roze-Posuma) 

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

Ī.Roze-Posuma informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai atbalstītu biedrības un sabiedriskās struktūras, kuras darbojas Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā un veicinātu Ventspils novada kultūrvides veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību 

un kultūras vērtību saglabāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 2020.gada 19.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, 

A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt nolikumu „Nolikums projektu konkursam „Mēs savā novadā - 2020”” (pielikums 

uz  17 lapām). 

2. Novada pašvaldības Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu 

parakstīšanai. 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam M.Dadzim, Attīstības nodaļai (G.Roderte) un Sabiedrisko attiecību speciālistam 

(D.Veidemanis). 

5. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un 

iespēju pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam kārtējā Ventspils novada domes 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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informatīvajā bezmaksas izdevumā „Ventspils Novadnieks” un piecu darba dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas novada pašvaldības mājas lapā 

www.ventspilsnovads.lv. 

6. Pilnvarot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoru J.Krilovski parakstīt līgumus par 

finansējuma piešķiršanu. 

 

9.§ 
PAR PAŠVALDĪBU SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANU 

 (ziņo:A.Klimoviča) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Savstarpējo norēķinu veikšanai  atbilstoši 2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem“, un  ņemot vērā  izglītojamo skaitu 2020.gada 1.janvārī Ventspils novada pašvaldības 

izglītības iestādēs, nepieciešams apstiprināt tāmes viena audzēkņa mācību izmaksām pašvaldību 

savstarpējo norēķinu veikšanai. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g“ apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta otro daļu, kā arī 

ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 13.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, 

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

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

1. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kurš apmeklē novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas grupu, izmaksas mēnesī  no 

2020.gada 1.janvāra līdz 2020. gada 31.decembrim saskaņā ar  pielikumu Nr.1 (pielikums Nr.1 uz 1 

lapas). 

 

2. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kurš apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas mēnesī no 2020.gada 

1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim saskaņā ar pielikumu Nr.2 (pielikums Nr.2 uz 1 lapas). 

 

3. Lēmums stājas  spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

4. Pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju A.Klimoviču parakstīt līgumus ar pašvaldībām, kuru teritorijā 

dzīvojošie (deklarētie) audzēkņi apmeklē Ventspils novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas un 

pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī citus dokumentus saistībā ar pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.  

 

5. Uzdot Izglītības pārvaldei ( A.Klimoviča): 

5.1. Katru ceturksni precizēt audzēkņu skaitu izglītības iestādēs; 

5.2. Rēķinu un precizēto audzēkņu sarakstu nosūtīt pašvaldībām savstarpējo norēķinu     veikšanai 

15 dienas pirms līgumā norādītā samaksas termiņa; 

5.3. Veikt līguma izpildes  kontroli. 

 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu visu novada vispārizglītojošo skolu direktoriem, visām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, Izglītības pārvaldei un Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību.  

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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10.§ 
PAR VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU 

 SNIEGŠANAS MAKSU VENTSPILS NOVADĀ  

 (ziņo:A.Klimoviča) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 2016.gada 25.februārī ir pieņēmusi lēmumu „Par vispārizglītojošo skolēnu 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā” ( sēdes protokols Nr.68,3.§; turpmāk arī 

lēmums). Lēmumā noteikts, ka 1.-4.klašu skolēniem bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta no valsts 

budžeta līdzekļiem ( 1,42 euro dienā ). Lēmumā ir apstiprinātas arī Ventspils novada 5.-12.klašu skolēnu 

ēdināšanas izmaksas, kurā iekļautas tikai pārtikas produktu izmaksas-0,85 euro par vienu ēdienreizi 

vienai personai. 

 Ventspils novada pašvaldība ir veikusi ēdināšanas maksas aprēķinu aktualizāciju (pielikumā) novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ēdiena sagatavošanu nodrošina pašvaldības izglītības iestādes. 

Veikts ēdināšanas maksas izcenojuma aprēķins par porciju, kurā iekļauti izdevumi, kas ietver gan ēdiena 

sagatavošanas izmaksas, gan ēdiena pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas. Papildus tam veikts 

aprēķins, kurā noteikta ēdināšanas maksa par porciju, kurā iekļauta tikai ēdiena pagatavošanā izmantotās 

pārtikas izmaksas. 

Aprēķini veikti, ievērojot Latvijas Republikas  Ministru kabineta 2012.gada 13.marta  noteikumu Nr.172 

„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 2.pielikumu „Uztura normas 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem” 

nosacījumus, kā arī pamatojoties Finanšu komitejas 2020.gada 13.februāra sēdes atzinumu un likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: 

PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, 

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

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

1. Apstiprināt Ventspils novada vispārizglītojošo skolu 1.-12.klašu skolēnu ēdināšanas vidējās 

faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai 2,01 EUR, t.sk. pārtikas produktu izmaksas uz porciju 

dienā EUR 0,85,  kas piemērojamas ar 2020.gada 1.martu. 

2. Ar 2020.gada 1.martu nodrošināt brīvpusdienu apmaksu 1-.7.klašu izglītojamiem, kuri apmeklē 

Ventspils novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas       

(vienam izglītojamajam-EUR  2,01, tsk. pārtikas produkti – EUR 0,85 dienā). 

3. Ar 2020.gada 1.martu nodrošināt 8.-12.klašu izglītojamiem daļēju komplekso pusdienu apmaksu no 

pašvaldības līdzekļiem (vienam izglītojamajam-EUR 0,45 dienā), neatkarīgi no deklarētās 

dzīvesvietas. 

4. Apstiprināt ar 2020.gada 1.martu Ances pamatskolas internātā dzīvojošajiem skolēniem ēdināšanas 

izmaksas- EUR 1,21 dienā vienam izglītojamajam ( brokastis-EUR 0,64, vakariņas-EUR 0,57). 

5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku (personālsastāva) ēdināšanas 

vidējās faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai 2,01 EUR, kas piemērojamas ar 2020.gada 

1.martu. 
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6. Ja ēdināšanas pakalpojumu nesniedz Ventspils novada izglītības iestāde, bet cita juridiska persona, 

kuras ēdināšanas izmaksas pārsniedz pašvaldības noteiktās izmaksas uz 1 skolēnu, tad Ventspils 

novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem neatkarīgi no to deklarētās dzīves vietas, papildus tiek 

piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi, sedzot starpību starp pašvaldības aprēķināto maksas tarifu un 

pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas izmaksām.  

7. Finansējums tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējiem par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu 

iepriekšējā mēnesī, pakalpojuma sniedzējam iesniedzot attiecīgu rēķinu un abu pušu parakstītu 

salīdzināšanas aktu par pakalpojuma saņēmēju skaitu iepriekšējā mēnesī.  

8. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 25.februāra Ventspils 

novada domes lēmumu  „Par vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu 

Ventspils novadā” (protokols Nr.68, 3.§), 2012.gada 30.augusta Ventspils novada domes lēmumu 

„Par ēdināšanas maksas pakalpojumiem izglītības iestāžu darbiniekiem Ventspils novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.64, 5.§) un 2013.gada 28.novembra Ventspils novada 

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

ēdināšanas maksas pakalpojumiem izglītības iestāžu darbiniekiem Ventspils novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” (protokols Nr.16, 25.§). 

9. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) 

nodrošināt finansējumu brīvpusdienu izmaksu segšanai šā lēmuma 1.3.4.punktā minētajiem 

izglītojamiem no Ventspils novada izglītības iestāžu budžetos paredzētajiem līdzekļiem un valsts 

budžeta līdzekļiem.  

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

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

parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu visām novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm, 

pirmsskolas izglītības iestādēm, Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), 

Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis). 

 

11.§ 
„PAR PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS MAKSU 

VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”  

 (ziņo:A.Klimoviča) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 2016.gada 25.februārī ir pieņēmusi lēmumu „Par pirmsskolas vecuma bērnu 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā” (sēdes protokols (Nr.68, 2.§; turpmāk arī 

Lēmums). Lēmumā ir noteikts, ka Ventspils novada pašvaldība apmaksā ēdināšanas pakalpojumu 

(brokastis, pusdienas, launags) 1,5-6 gadīgajiem pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem, 

kurā iekļautas tikai pārtikas produktu izmaksas; vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem -1,50 euro dienā vienam 

izglītojamam un vecumā no 3 līdz 6 gadiem-1,65 euro dienā vienam izglītojamam. 

Ventspils novada pašvaldība ir veikusi ēdināšanas maksas aprēķinu aktualizāciju (pielikumā) novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ēdiena sagatavošanu nodrošina pašvaldības izglītības iestādes. 

Veikts ēdināšanas maksas izcenojuma aprēķins par porciju (brokastis, pusdienas, launags), kurā iekļauti 

izdevumi, kas ietver gan ēdiena sagatavošanas izmaksas, gan pagatavošanā izmantotās pārtikas 

izmaksas. Papildus tam veikts aprēķins, kurā noteikta ēdināšanas maksa par porciju, kurā iekļauta tikai 

ēdiena pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas. 
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Aprēķini veikti, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu 

Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 1.pielikumu „Uztura normas 

pirmsskolas izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu izglītojamiem” nosacījumus. 

Ņemot vērā to, ka nepieciešams veikt izmaiņas pēc būtības, ir nepieciešams izstrādāt lēmuma projektu 

jaunā redakcijā, kā arī, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2020.gada 13.februāra sēdes atzinumu, likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: 

PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, 

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

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

1. Apstiprināt ar 2020.gada 1.martu  pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas vidējās faktiskās 

izmaksas (brokastis, pusdienas, launags) vienā dienā Ventspils novada pirmsskolas izglītības un 

vispārējās izglītības iestādēs: 

1.1. Vecumā no 1,5-2 gadiem - vidējās faktiskās izmaksas vienā dienā (brokastis pusdienas, 

launags) - 2,80 euro, t.sk. pārtikas produktu izmaksa - 1,50 euro (brokastis-0,37 euro, 

pusdienas - 0,78 euro, launags-0,35 euro) 

1.2. Vecumā no 3-6 gadiem – vidējās faktiskās izmaksas vienā dienā (brokastis, pusdienas, 

launags) - 2,95 euro, t.sk. pārtikas produktu izmaksa -1,65 euro (brokastis - 0,45 euro, 

pusdienas - 0,78 euro, launags - 0,42 euro). 

2.  Ar 2020. gada 1.martu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas pakalpojumu 

(brokastis, pusdienas, launags) apmaksu pirmsskolas vecuma bērniem, neatkarīgi no šo izglītības 

iestāžu izglītojamo deklarētās dzīves vietas. 

3. Ja ēdināšanas pakalpojumu nesniedz Ventspils novada izglītības iestāde, bet cita juridiska persona, 

kuras ēdināšanas izmaksas pārsniedz pašvaldības noteiktās izmaksas uz vienu izglītojamo, tad 

Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem neatkarīgi no to deklarētās dzīves 

vietas, papildus tiek piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi, sedzot starpību starp pašvaldības 

aprēķināto maksas tarifu un pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas izmaksām. 

4. Finansējums tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 

iepriekšējā mēnesī, pakalpojuma sniedzējam iesniedzot attiecīgu rēķinu un abu pušu parakstītu 

salīdzināšanas aktu par pakalpojuma saņēmēju skaitu iepriekšējā mēnesī.  

5. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 25.februāra Ventspils 

novada domes lēmumu „Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

maksu Ventspils novadā” (protokols Nr.68,2.§). 

6. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (Ā.Āķis) 

nodrošināt finansējumu izmaksu segšanai šā lēmuma 1.punktā minētajiem izglītojamiem no 

Ventspils novada pirmsskolas iestāžu/grupu budžetos paredzētajiem līdzekļiem.  

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

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

parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu visām novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, 

Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis).  

 

 

12.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS 

 IESTĀDES – PILTENES VIDUSSKOLAS REORGANIZĀCIJU  

 (ziņo:A.Klimoviča) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
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 Samazinoties izglītojamo skaitam, kopš 2016./2017. mācību gada Piltenes vidusskolā, 

reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4113900543, adrese: Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, 

LV-3620, nav nokomplektēta un atvērta 10.klase, (izņemot 2018./2019. mācību gadā), un 2019./2020. 

mācību gadā Piltenes vidusskolā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 

apgūst tikai 9 izglītojamie 11.klasē. 

 Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumu Nr.416 

„Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu 

paraugiem” 12.2.apakšpunkta nosacījumiem no 2020.gada 1.septembra vidējā izglītībā tiek uzsākta 

pakāpeniska jaunā mācību satura īstenošana, kas vienlaikus paredz vidējās izglītības iestādē izvēles 

iespējas starp vismaz diviem padziļināto kursu komplektiem. Jauno, kompetencēs balstīto, mācību 

saturu esošā finansējuma ietvaros var īstenot izglītības iestādēs, kurās vidējās izglītības posmā katrā 

klašu grupā ir vismaz divas paralēlklases. No iepriekš izklāstītā, tostarp faktisko apstākļu izvērtējuma, 

izriet, ka šo prasību ievērošana un izpilde turpmāk nebūs iespējama Piltenes vidusskolā, līdz ar ko 

2021./2022. mācību gadā iegūstamā izglītības pakāpe vairs nebūs atbilstoša vidējās izglītības 

standartam. Tāpat par neatbilstošu atzīstams skolas vidējās izglītības iestādes statuss un nosaukums, jo 

Izglītības likuma 26.panta pirmā daļā paredz, ka izglītības iestādes nosaukumam jāatbilst šajā likumā 

noteikto izglītības pakāpju un veidu nosaukumiem. Līdz ar to, lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu 

izglītības iestāžu tīklu Ventspils novadā un nodrošinātu pašvaldības resursu racionālu izmantošanu 

atbilstoši uz izglītības iestādēm attiecināmajam un to darbību regulējošam tiesiskajam regulējumam, uz 

veikto lietderības apsvērumu pamata izdarāms secinājums, ka nepieciešams veikt šīs izglītības iestādes 

reorganizāciju par pamatskolu. 

 Ņemot vērā minēto un pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.un 8.punktu 

un 41.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 

22.panta pirmo daļu, 23.panta otro un piekto daļu un 28.pantu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, 

Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā 

noteikto institūciju reģistrācijas kārtībā” 17.punktu, kā arī ievērojot Ventspils novada domes Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 20.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, 

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

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

1. Reorganizēt Ventspils novada pašvaldības iestādi „Piltenes vidusskola”, reģistrēta Izglītības iestāžu 

reģistrā ar Nr.4113900543, par Ventspils novada pašvaldības iestādi „Piltenes pamatskola” ar 

2021.gada 31.jūliju.  

2. Noteikt, ka pamatizglītības iestāde „Piltenes pamatskola” ir vidējās izglītības iestādes „Piltenes 

vidusskola” tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk. darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu 

līdzekļu, funkciju, izglītības programmu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča) organizēt šī lēmuma 

saskaņošanu ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju. 

4. Uzdot Piltenes vidusskolas direktorei (A.Priedīte): 

4.1. viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums, 

informēt izglītības iestādes darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības 

iestādes reorganizāciju; 

4.2. sagatavot  Piltenes pamatskolas nolikuma projektu un iesniegt Ventspils novada domē 

apstiprināšanai līdz 2021.gada 31.jūlijam; 

4.3. 10 (desmit) dienu laikā pēc Piltenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanas iesniegt 

nepieciešamos dokumentus grozījumu reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā; 

4.4. nodrošināt ar reorganizāciju saistīto grozījumu izdarīšanu izglītības iestādes iekšējos tiesību 

aktos līdz 2021.gada 31.jūlijam. 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai (K.Ņikoļenko) sagatavot 

grozījumus Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 

„Ventspils novada pašvaldības nolikums”. 

6. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas saskaņojuma Piltenes vidusskolas reorganizācijai saņemšanas. 

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Krilovskim. 
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8. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba 

dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot tā izrakstu Izglītības 

pārvaldes vadītājai Ainai Klimovičai, pašvaldības izpilddirektoram Jurim Krilovskim, Piltenes 

vidusskolas direktorei Andai Priedītei, Juridiskās nodaļas vadītājai  Kristīnei Ņikoļenko.   

 
13.§ 

PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo:A.Klimoviča) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ievērojot to, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos var izdot iekšējos 

normatīvos aktus un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā dzīvojošos bērnu un jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, 

brīvā laika pavadīšanā, kā arī šim mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi 2020.gadā, tad ir 

izstrādāts nolikums „Ventspils novada pašvaldības 2020.gada bērnu un jauniešu radošo darbnīcu 

organizēšanas kārtība”.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2020.gada 20.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, 

A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 2020.gada bērnu un jauniešu radošo darbnīcu 

organizēšanas kārtība” (pielikums uz 8 (astoņām) lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam 

G.Mačtamam un Izglītības pārvaldei un visām Ventspils novada vispārizglītojošām skolām. 

 

14.§ 
PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo:A.Klimoviča) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ievērojot to, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos var izdot iekšējos 

normatīvos aktus un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt Ventspils novada administratīvajā 
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teritorijā dzīvojošos jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, brīvā 

laika pavadīšanā, kā arī šim mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi 2020.gadā, tad ir izstrādāts 

konkursa nolikums „Ventspils novada pašvaldības 2020.gada projektu finansēšanas konkursa „Jaunietis 

darbībā – 2020“nolikums“. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2020.gada 20.februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, 

A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 2020.gada projektu finansēšanas konkursa 

„Jaunietis darbībā – 2020“nolikums“ (pielikums uz 17 (septiņpadsmit) lapām). 

2. Pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju A.Klimoviču nodrošināt šā lēmuma 1.punktā konkursa 

organizēšanu, parakstīt finansēšanas līgumus ar konkursā atbalstītā projekta pieteicēju. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu parakstīšanai. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam 

G.Mačtamam un Izglītības pārvaldei, D.Veidemanim. 

6. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un 

iespēju pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam kārtējā Ventspils novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks“, 3.darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanas 

brīža novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

 

15.§ 
PAR ESF PROJEKTA NR.8.3.4.0/16/I/001 „ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU 

PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI” ATKLĀTA PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMA, 

VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS UN VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo:A.Klimoviča) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektu Nr. 

8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta konkursa 

„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” un likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, 

A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n 

o l e m j: 

1. Apstiprināt atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2020.gada konkursa nolikumu. 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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2. Apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu. 

 

3. Apstiprināt projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju:  

3.1. Komisijas vadītājs: Guntis Mačtams – Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras  un 

sporta komitejas priekšsēdētājs 

3.2. Komisijas locekļi:  

3.2.1. Ginta Roderte – Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja; 

3.2.2. Aina Klimoviča – Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja; 

3.2.3. Sandra Citoviča – Ventspils novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks; 

3.2.4. Sibilla Veģe- Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes speciāliste. 

 

4. Konkursa nolikumu publicēt Ventspils novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv  

 

 

16.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN GRUPU 

DARBA LAIKU 2020.GADA VASARAS MĒNEŠOS 

 (ziņo:A.Klimoviča) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju ierosinājumiem par 

iestāžu  darbību vasaras periodā optimālā darba režīmā, kad krasi samazinās izglītojamo pirmsskolas 

iestāžu apmeklējums, kā arī nodrošinot vecāku pieprasījumu pēc pirmsskolas iestādes pakalpojuma 

vasaras mēnešos, pamatojoties uz   Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2020.gada 20.februāra atzinumu, likuma “Par pašvaldībām “15. panta pirmās daļas 4.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, 

A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Noteikt Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un Ventspils novada 

izglītības iestādēs, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas, darba laiku 2020.gada vasaras periodā, 

saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

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

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

brīdināt audzēkņu vecākus par iestāžu darbu 2020.gada vasaras periodā. 

  

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

protokola  parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča), Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību  (A.Āķis), visām 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošām skolām, kurās ir 

pirmsskolas izglītības grupas.  

 

17.§ 
PAR NOTEIKUMU “VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

KAPITĀLSABIEDRĪBAS PĀRVALDĪBAS NOTEIKUMI” APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo:J.Krilovskis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim. 

J.Krilovskis  informē par lēmuma projektu. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Nolūkā  nodrošināt Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “VNK serviss” efektīvu 

pārvaldīšanu un atbilstības nodrošināšanas normatīvajiem aktiem nepieciešamību, un ņemot vērā 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 33.pantu, 34.panta trešo daļu 

un 35.pantu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, 

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

1. Apstiprināt noteikumus “Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumi” 

(Pielikumā uz 9 lapām). 

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā norādītie noteikumi tiek piemēroti no 2020.gada 1.janvāra. 

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

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

parakstīšanas nodot tā izrakstu ar lēmumā minētajiem noteikumiem Juridiskai nodaļai 

(K.Ņikoļenko), nosūtīt ierakstītā pasta sūtījumā SIA ”VNK serviss”. 

 

18.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2016.GADA 28.APRĪĻA LĒMUMĀ “PAR 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS VADĪBAS DARBA GRUPAS 

IZVEIDOŠANU 

 (ziņo:I.Rudbaha) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2020.gada 13.februārī saņemts Arvja Anderšmita iesniegums ar lūgumu izslēgt no Ventspils novada 

pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības darba grupas, līdz ar ko nepieciešams veikt grozījumus 

Ventspils novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.71, 13§ “Par Ventspils novada pašvaldības 

Deinstitucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu”.   

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

27.punktu, un Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

20.02.2020.sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, 

A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā (protokols Nr.71, 13.§) “Par 

Ventspils novada pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu” šādu 

grozījumu: 

1.1.Izteikt 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.5. sociālā darbiniece Aiga Strazdiņa”. 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot tā izrakstu Domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Guntim 

Mačtamam, Attīstības nodaļas vadītāja Gintai Rodertei, Sociālā dienesta vadītājai Intai 

Rudbahai, sociālam darbiniekam Sandrai Citovičai, sociālai darbiniecei Aigai Strazdiņai.  
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19.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2014.GADA 12.JŪNIJA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.9 ”PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM” 

 (ziņo:I.Rudbaha) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 Ņemot vērā 2019.gada 27.decembra Ventspils novada domes sēdes deputātu ierosinātos priekšlikumus 

par bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanas kritērijiem, nosakot, ka abiem vecākiem vai vienam 

vecākam, ja bērnam ir tikai viens vecāks, ir jābūt deklarētam Ventspils novada administratīvajā teritorijā 

vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu,  Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, 

A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

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

2014.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem” 

(Pielikumā uz vienas lapas).  

2. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi 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. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot 1.punktā minētos saistošos noteikumus parakstīšanai.  

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

parakstīšanas, Saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas, nosūtīt tos atzinuma 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

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

saistošajiem noteikumiem, publicēt tos pašvaldības informatīvajā izdevumā ” Ventspils Novadnieks 

“ un mājas lapā internetā.  

 

20.§ 

PAR NOMAS MAKSU GARĀŽĀM NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ "GULBĪŠI", UGĀLES PAGASTĀ  

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
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Ar 2019.gada 29.maija Ventspils novada domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas  

lēmumu "Par garāžu nomu "Gulbīši", Ugālē, Ugāles pagastā" (protokols Nr.11, 1.§), garāžu telpām 

nekustamajā īpašumā “Gulbīši", Ugālē, nomas maksa noteikta atbilstoši 2014.gada 22.decembra 

Ventspils novada domes apstiprinātajai nomas maksas kārtībai un tarifam (protokols Nr.42, 18.§), tā 

pielikuma Nr.1 16.punktam (garāžas vieglo automašīnu novietošanai)  - 10 EUR mēnesī (bez PVN) par 

katru garāžas telpu (boksu). Nomas maksā iekļauts arī maksājums par piesaistītā zemesgabala 

izmantošanu nomu. 

Nekustamā īpašuma "Gulbīši", Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā (turpmāk- “Gulbīši’’) sastāvā 

ietilpst:  

1. zemes vienība ar kad. apzīmējumu Nr.9870 004 0237, platība 0,41 ha; 

2. būve ar kad. apzīmējumu 9870 004 0237 001, kopējā platība 927,6 m², kura sastāv no trīsdesmit  

deviņām garāžām un vienas noliktavas telpas. 

Nekustamais īpašums "Gulbīši", kadastra Nr.9870 004 0237, 11.02.2010. ir reģistrēts Ugāles pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000472555 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. 

Garāžas ēka, kad. apzīmējumu 9870 004 0237 001, saskaņā ar datiem Valsts zemes dienesta (VZD) 

kadastrā, nodota ekspluatācijā 1980. gada 1.jūlijā, pēc Ugāles pagasta pašvaldības iesnieguma VZD 

2008.gada 23.aprīlī ir veicis ēkas kadastrālo uzmērīšanu.  

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa (NĪ speciāliste I. Bērziņa) veikusi nekustamā 

īpašuma "Gulbīši" nomas maksas aprēķinu atbilstoši 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi" 3. nodaļas nosacījumiem. Aprēķina rezultātā iegūtā  telpu 

nomas maksa ir 0,21 EUR/m² ( bez PVN), tai skaitā maksa par zemesgabala izmantošanu. Atbilstoši 

Ugāles pag. pārvaldes sniegtajai informācijai - garāžas ēkas un noliktavas remontos un uzturēšanā 

pašvaldības ieguldījumi nav veikti. 

Ņemot vērā  augstāk minēto, Finanšu komitejas 13.02.2020. sēdes atzinumu (protokols nr.3, 32.§) un 

pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta b) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, 

A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Noteikt no 01.01.2020. nomas maksu nekustamā īpašuma "Gulbīši", Ugālē, Ugāles pagastā, 

nedzīvojamai ēkai (telpu lietošanas veids - garāžas un noliktava) ar kadastra apzīmējumu 9870 004 

0237 001, - 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī.  

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) sadarbībā ar Ugāles pagasta pārvaldi 

(H.Mendrišora) veikt nepieciešamās darbības personu lietošanā esošo garāžas telpu nomas līgumu 

noslēgšanai, sagatavot attiecīgus grozījumus noslēgtajos Nedzīvojamo telpu nomas līgumos, kā arī 

sagatavot materiālus izskatīšanai Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejā par brīvo, neiznomāto telpu atsavināšanu brīvā izsolē.  

3. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) veikt pārrēķinu par šī lēmuma 

1.punktā minēto telpu noslēgtajiem nomas līgumiem par laika periodu no 01.06.2019., pārrēķina 

rezultātā izveidojušos pārmaksu attiecinot uz nākamajiem maksāšanas periodiem.   

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

parakstīšanas šā lēmuma izrakstu nodot Ugāles pagasta pārvaldei, Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību, Nekustamo īpašumu nodaļai. 

 

  

21.§ 

PAR NOMAS MAKSU GARĀŽĀM NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ RĪGAS ŠOSEJA 10A,  

UGĀLES PAGASTĀ 

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
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Ar 2019.gada 30.aprīļa Ventspils novada domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas  

lēmumu "Par garāžu nomu Rīgas šoseja 10A, Ugālē, Ugāles pagastā" (protokols Nr.8, 1.§), garāžu 

telpām nekustamajā īpašumā Rīgas šoseja 10A, Ugālē, nomas maksa noteikta atbilstoši 2014.gada 

22.decembra Ventspils novada domes apstiprinātajai nomas maksas kārtībai un tarifam (protokols Nr.42, 

18.§), tā pielikuma Nr.1 16.punktam (garāžas vieglo automašīnu novietošanai)  - 10 EUR mēnesī (bez 

PVN) par katru garāžas telpu (boksu). Nomas maksā iekļauts arī maksājums par piesaistītā zemesgabala 

izmantošanu nomu. 

Nekustamā īpašuma Rīgas šoseja 10A, kadastra Nr. 9870 011 0077, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils 

novadā, sastāvā ietilpst:  

1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.9870 011 0055, platība 0,1903 ha; 

2. būve ar kadastra apzīmējumu 9870 011 0055 001, kopējā platība 231,1 m², kurā ir 14 (četrpadsmit) 

garāžas telpas; 

3. būve  ar kadastra apzīmējumu 9870 011 0055 002, kopējā platība 113,9 m², kurā ir 4 (četras) garāžas 

telpas. 

Nekustamais īpašums Rīgas šoseja 10A, kadastra Nr. 9870 011 0077, 09.04.2019. ir reģistrēts Ugāles 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000588196 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Garāžas 

ēka, kad. apzīmējumu 9870 011 0055 001, saskaņā ar datiem VZD kadastrā, nodota ekspluatācijā 1970. 

gada 1.jūlijā, VZD 2017.gada 21.jūnijā pēc Ugāles pagasta pārvaldes ierosinājuma ir veicis ēkas 

kadastrālo uzmērīšanu.  

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa (NĪ speciāliste I. Bērziņa) veikusi nekustamā 

īpašuma Rīgas šoseja 10A nomas maksas aprēķinu atbilstoši 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 

"Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 3. nodaļas nosacījumiem. Aprēķina rezultātā iegūtā  

telpu nomas maksa ir 0,21 EUR/m² ( bez PVN), tai skaitā maksa par zemesgabala izmantošanu. 

Atbilstoši Ugāles pag. pārvaldes sniegtajai informācijai - garāžas ēkas un noliktavas remontos un 

uzturēšanā pašvaldības ieguldījumi nav veikti. 

Ņemot vērā  augstāk minēto, Finanšu komitejas 13.02.2020. sēdes atzinumu (protokols nr.3, 33.§) un 

pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta b) apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, 

A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Noteikt no 01.01.2020. nomas maksu nekustamā īpašuma Rīgas šoseja 10A, Ugālē, Ugāles pagastā, 

nedzīvojamām ēkām (telpu lietošanas veids - garāžas un noliktava), kadastra apzīmējumi 9870 011 

0055 001 un 9870 011 0055 002, - 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī.  

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) sadarbībā ar Ugāles pagasta pārvaldi 

(H.Mendrišora) veikt nepieciešamās darbības personu lietošanā esošo garāžas telpu nomas līgumu 

noslēgšanai, sagatavot attiecīgus grozījumus noslēgtajos Nedzīvojamo telpu nomas līgumos, kā arī 

sagatavot materiālus izskatīšanai Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejā par brīvo, neiznomāto telpu atsavināšanu brīvā izsolē.  

3. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis) veikt pārrēķinu par šī lēmuma 

1.punktā minēto telpu noslēgtajiem nomas līgumiem par laika periodu no 01.06.2019., pārrēķina 

rezultātā izveidojušos pārmaksu attiecinot uz nākamajiem maksāšanas periodiem.  

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

parakstīšanas šā lēmuma izrakstu nodot Ugāles pagasta pārvaldei, Nekustamo īpašumu nodaļai, 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību. 

 

 

22.§ 

PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA “BURAS” - 18, UŽAVAS PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU  

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 



 24 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2019.gada 4.jūlijā ir saņemts B.G., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN15019), ar lūgumu atsavināt V.B. īres lietošanā nodoto 

dzīvokli “Buras” – 18, Užavas pag., Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums). Ventspils novada 

domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2019.gada 

21.augusta lēmumā (sēdes protokols Nr.13, 4.§) 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 “Buras” – 18 ar kadastra numuru 98789000056, Užavā, Užavas pag., 

Ventspils nov., nostiprināts Užavas pagasta zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 250 - 18 uz Ventspils novada 

pašvaldības vārda 2019.gada 10.oktobrī. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst telpu grupa 3-istabu 

dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98780030234001005, ar kopējo platību 60,8 m2, un 581/11746 

kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 98780030234001, no 

palīgēkas (katlu māja) ar kadastra apzīmējumu 98780030234002  un 581/11746 kopīpašuma domājamās 

daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98780030234 (platība 0,3649 ha). 

2. 2015.gada 16.martā starp Ventspils novada pašvaldību kā Izīrētāju un V.B. kā Īrnieku noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.už/2015-056 par 3-istabu dzīvokļa "Buras" - 18, Užavā, Užavas pag., 

Ventspils nov., ar kopējo dzīvojamo platību 58,1 m2 (bez balkona), lietošanu uz nenoteiktu laiku. Īres 

līgumā ir ierakstīts viens pilngadīgs ģimenes loceklis – B.G. (dēls). Atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 45.panta nosacījumiem, ierosinātājs iesniedzis pašvaldībā Ventspils novada 

bāriņtiesas 02.07.2019. apliecinātu Vienošanās līgumu starp īrnieku un viņa pilngadīgo ģimenes locekli, 

ka dzīvokļa īpašums ”Buras”- 18, Užavas pagastā tika atsavināts no Ventspils novada pašvaldības uz 

B.G. vārda. 

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 21.01.2020. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.18, kas atrodas Ventspils novadā, Užavas pagastā, Užava, 

“Buras”, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, 3-

istabu dzīvokļa ar kopējo platību 60,8 m2, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2020.gada 9.janvārī ir 1500 

EUR (viens tūkstotis pieci simti euro). Vērtējamā objekta tehniskais stāvoklis novērtēts kā apmierinošs 

/ daļēji apmierinošs. 

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 

faktiskajiem apstākļiem secināms, ka B.G. 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 (21.08.2019. sēdes protokols Nr.13, 4.§), 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 –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, 

A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Buras” – 18, Užavā, Užavas pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98789000056, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98780030234001005, kopējo platību 60,8 m2, un 581/11746 kopīpašuma domājamām daļām no 

dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 98780030234001), nopalīgēkas (katlu māja) ar 

kadastra apzīmējumu 98780030234002 un 581/11746 kopīpašuma domājamām daļām no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 98780030234 (platība 0,3649 ha), par nosacīto cenu 1500 EUR 

(viens tūkstotis pieci simti euro), pārdodot to B.G.. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa “Buras” – 18, Užavā, Užavas pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98789000056, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai 

personai – B.G. 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 “Buras” – 18, Užavā, Užavas pag., Ventspils nov., kadastra numurs 

98789000056, platība 60,8 m2. 

 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

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

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

(A.Āķis). 

 

23.§ 

PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA “TĒRCES” - 2, ZIRU PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU  

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2019.gada 21.jūnijā ir saņemts S.Z., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN14019), ar lūgumu atsavināt viņas īrēto dzīvokli 

“Tērces” – 2, Ziru pagastā, Ventspils novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums). Ventspils novada domes 

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2019.gada 3.jūlija 

lēmumā (sēdes protokols Nr.11, 18.§) 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 “Tērces” – 2 ar kadastra numuru 98909000039, Zirās, Ziru pag., Ventspils 

nov., nostiprināts Ziru pagasta zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 161 - 2 uz Ventspils novada pašvaldības 

vārda 2019.gada 9.oktobrī. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst telpu grupa 3-istabu dzīvoklis ar kadastra 

apzīmējumu 98900010277001002, ar kopējo platību 69,9 m2, un 699/14239 kopīpašuma domājamās 

daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 98900010277001, palīgēkām ar kadastra 
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apzīmējumiem:  98900010277002 (nojume),  98900010277003 (šķūnis), 98900010277004 

(šķūnis) un no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98900010277 (platība 0,5750  ha). 

2. 2013.gada 28.jsnvārī starp Ventspils novada pašvaldību kā Īzīrētāju un S.Z. kā Īrnieku  noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.134 par 3-istabu dzīvokļa “Tērces” - 2, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., 

ar kopējo dzīvojamo platību 62,6 m2, lietošanu uz nenoteiktu laiku, ar kuru pārjaunots 2004.gada 

1.augusta īres līgums. 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.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 22.01.2020. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.2, kas atrodas Ventspils novadā, Ziru pagastā, Ziras, “Tērces”, 

tirgus vērtību, 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 69,9 m2, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2020.gada 

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

kā apmierinošs / labs / daļēji apmierinošs. 

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 

faktiskajiem apstākļiem secināms, ka S.Z. 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 (03.07.2019. sēdes protokols Nr.11, 18.§), 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 –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, 

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Tērces” – 2, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., 

kadastra numurs 98909000049, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98900010277001002, kopējo platību 69,9 m2, un 699/14239 kopīpašuma domājamām daļām no 

dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 98900010277001), trīs palīgēkām: 98900010277002 

(nojume),  98900010277003 (šķūnis), 98900010277004 (šķūnis) un no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 98900010277 (platība 0,5750  ha), par nosacīto cenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši 

simti euro), pārdodot to dzīvokļa īrniecei – S.Z..  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa “Tērces” – 2, Ziras, Ziru pag., Ventspils 

nov., kadastra numurs 98909000049, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – 

S.Z. 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. 
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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 “Tērces” – 2, Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., kadastra numurs 

98909000049, platība 69,9 m2. 

 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

5.1. nodot kopā ar atsavināšanas paziņojumu Ziru pagasta pārvaldei, izsniegšanai S.Z. personīgi pret 

parakstu; 

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

grāmatvedību (A.Āķis). 

 

24.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA GAISMAS IELĀ 5, PILTENES PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU  

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2019.gada 22.augustā ir saņemts H.M., personas kods ***, norādītā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN18101), ar ierosinājumu atsavināt Ventspils novada 

pašvaldībai piederošo un viņam nomas lietošanā nodoto zemesgabalu Gaismas ielā 5, Piltenes pagastā. 

Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 

2019.gada 18.septembra lēmumā (sēdes protokols Nr.15, 14.§) noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, 

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

saistībā ar Nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, nosacītās cenas noteikšanu un sagatavošanu 

atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa pievienojusi sekojošus dokumentus: zemesgrāmatu 

apliecību, zemes robežu plānu, sertificēta vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma patieso vērtību. 

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Nekustamais īpašums Gaismas ielā 5, Ūdrandē, Piltenes pagastā, Ventspils novadā, ar kadastra 

numuru 98330010114 (turpmāk – Nekustamais īpašums), kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 98330010114, ar platību 0,58 ha, 2019.gada 26.septembrī nostiprināts Piltenes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000593219 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Uz zemes 

vienības atrodas H.M. tiesiskā valdījumā esošas būves. Nekustamais īpašums, saskaņā ar Ventspils 

novada Teritorijas plānojumu atrodas Piltenes pagasta zonējumā – lauksaimniecības teritorija (L2). 

Zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība  (kods 0101).  

2. Pamatojoties uz Ventspils novada domes 2012.gada 27.septembra sēdes lēmuma (prot. Nr.66, 

3.§) 1.punktu, Ventspils novada pašvaldība 2012.gada 17.oktobrī noslēgusi Lauku apvidus zemes 

(pirmtiesību) nomas līgumu Nr.8-9833-012 ar H.M. par zemesgabala Gaismas ielā 5, Piltenes pagastā,  

0,58 ha platībā, nodošanu nomā lauksaimniecības vajadzībām uz termiņu – līdz 2022.gada 

30.septembrim. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem, zemes vienības Gaismas ielā 5, Piltenes pag., Ventspils nov., 

ar kadastra apzīmējumu 98330010114, kadastrālā vērtība uz 01.01.2020. ir 1004 EUR.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 27.01.2020. 

sagatavotajā "Atzinumā par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ventspils novadā, Piltenes pagastā, 

Ūdrande, Gaismas iela 5, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

nosacījumiem, zemesgabala ar kopējo platību 0,58 ha, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2019.gada 

16.novembrī ir 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro). Labākais izmantošanas veids – īpašuma 

tiesību uz ēkām un zemi konsolidācija uz vienas personas vārda pārdodot zemes vienību apbūves 

īpašniekam. 
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4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

8.punktu, atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt arī persona, 

kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 

nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 

līgums. Savukārt, izrietoši no šā likuma 5.panta otrās daļas un Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra 

noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.punkta 11.4.apakšpunkta 

nosacījumiem, 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. 

Nekustamā īpašuma nosacītā atsavināšanas cena tiek noteikta atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam.  

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

atsavināšanas komisijas atzinumu (18.09.2019., sēdes protokols Nr.15, 14.§), un pamatojoties uz likuma 

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

4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 

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

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

A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, 

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Gaismas ielā 5, ar kadastra numuru 

98330010114, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98330010114, platība 0,58 ha, 

Piltenes pagastā, Ventspils novadā, par nosacīto cenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro), 

pārdodot to pirmpirkuma tiesīgai personai H.M..  

 

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

protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā nekustamā īpašuma Gaismas ielā 5, Piltenes pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98330010114, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai 

personai – H.M. par šī lēmuma 1.punktā apstiprināto nosacīto cenu 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) nekustamā īpašuma Gaismas ielā 5, Piltenes pag., kadastra numurs 98330010114, sastāvā 

esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 98330010114, platība 0,58 ha.  

 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

5.1.nosūtīt kopā ar atsavināšanas paziņojumu vienkāršā pasta sūtījumā H.M. uz adresi: ***; 

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

(A.Āķis).  

 

25.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA "KURZEME 75", TĀRGALES PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU  

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 
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G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2019.gada 4.martā ir saņemts S.M., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN4703), ar ierosinājumu atsavināt Ventspils novada 

pašvaldībai piederošo un S.M. nomas lietošanā nodoto zemesgabalu "Kurzeme 75", Tārgales pagastā. 

Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 

2019.gada 17.aprīļa lēmumā (sēdes protokols Nr.8, 20.§) noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils 

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

ar Nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, nosacītās cenas noteikšanu un sagatavošanu 

atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa pievienojusi sekojošus dokumentus: zemesgrāmatu 

apliecību, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus, sertificēta vērtētāja atzinumu par 

nekustamā īpašuma patieso vērtību. 

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Nekustamais īpašums "Kurzeme 75", Tārgales pagastā, Ventspils novadā, ar kadastra numuru 

98660240575, kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98660240575, ar kopējo 

platību 0,0658 ha, 2019.gada 29.augustā nostiprināts Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000592369 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Uz zemes vienības atrodas S.M. tiesiskā 

valdījumā esošas būves. Zemesgabalam noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601). Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada teritorijas 

plānojumu, zemesgabals atrodas Standzes ciemā, zonējumā – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1). 

2. Pamatojoties uz 2011.gada 24.februāra Ventspils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.35, 

19.§, 1.96.punktu), ar kuru pārjaunots 27.05.2009. noslēgtais līgums Nr.7-12/15, Ventspils novada 

pašvaldība 2011.gada 28.jūlijā ar S.M. noslēgusi Lauku apvidus zemes (pirmtiesību) nomas līgumu 

Nr.8-9866-112, kura darbības termiņš – 2020.gada 31.decembris, par zemesgabala „Kurzeme 75”, 

kadastra Nr.98660240575, Tārgales pag., Ventspils nov., aptuveno platību 0,06 ha, nodošanu nomas 

lietojumā individuālo dzīvojamo māju apbūvei. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra  informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem, nekustamā īpašuma – zemesgabala 

"Kurzeme 75", Tārgales pag., Ventspils nov., kadastrālā vērtība uz 01.01.2020. ir 1257 EUR.  

3. SIA "Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificētas vērtētājas Diānas Štāles (LĪVA sertifikāts Nr.71) 

27.01.2020. sagatavotajā atskaitē "Par nekustamā īpašuma "Kurzeme 75", Standzes ciems, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, novērtēšanu" Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 98660240575, 

kura sastāvā ir zemes vienība ar kopējo platību 0,0658 ha, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2020. gada 

21.janvārī ir 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro). Vērtējamā objekta sastāvā neietilpst 

zemesgabalā esošā, funkcionāli saistītā un citai personai piederošā apbūve. Labākais zemesgabala 

izmantošanas veids norādīts – individuālo dzīvojamo māju apbūve vai vasarnīcu apbūves teritorija. 

4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt arī persona, kurai Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 

līgums. Savukārt, izrietoši no šā likuma 5.panta otrās daļas un Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra 

noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.punkta 11.4.apakšpunkta 

nosacījumiem, 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. 

Nekustamā īpašuma nosacītā atsavināšanas cena tiek noteikta atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam.  

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

atsavināšanas komisijas atzinumu (17.04.2019., sēdes protokols Nr.8, 20.§), un pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
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4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 

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

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

A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, 

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Kurzeme 75", ar kadastra numuru 

98660240575, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660240575, platība 0,0658 ha, 

Standzes ciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, par nosacīto cenu 1300 EUR (viens tūkstotis trīs 

simti euro), pārdodot to pirmpirkuma tiesīgai personai S.M..  

 

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

protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā nekustamā īpašuma "Kurzeme 75", Tārgales pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98660240575, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai 

personai – S.M. par šī lēmuma 1.punktā apstiprināto nosacīto cenu 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) nekustamā īpašuma "Kurzeme 75", Tārgales pag., kadastra numurs 98660240575, sastāvā 

esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 98660240575, platība 0,0658 ha.  

 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

5.1. nosūtīt kopā ar atsavināšanas paziņojumu vienkāršā pasta sūtījumā S.M. uz adresi: ***; 

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

(A.Āķis).  

 

26.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA "PORAS", ANCES PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU  

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2019.gada 3.jūnijā ir saņemts U.G., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ.Nr.IN12257), ar ierosinājumu atsavināt Ventspils novada 

pašvaldībai piederošo un viņam nomas lietošanā nodoto zemesgabalu "Poras" (agrākais nosaukums 

“Popnieki”), Ances pagastā. Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

mantas atsavināšanas komisijas 2019.gada 3.jūlija lēmumā (sēdes protokols Nr.11, 22.§) noteikto 

uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir veikusi 

darbības un sakārtojusi dokumentus saistībā ar Nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, 

nosacītās cenas noteikšanu un sagatavošanu atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa 

pievienojusi sekojošus dokumentus: zemesgrāmatu apliecību, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu 

plānus, sertificēta vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma patieso vērtību. 

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Nekustamais īpašums "Poras", Ances pagastā, Ventspils novadā, ar kadastra numuru 

98440070224 (turpmāk – Nekustamais īpašums), kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra 
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apzīmējumu 98440070224, ar platību 2,0273 ha, 2019.gada 1.oktobrī nostiprināts Ances pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000593414 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Zemes vienībai 

noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada teritorijas plānojumu, zemesgabals atrodas 

Ances ciema teritorijā zonējumā – Lauksaimniecības teritorija (L). 

2. 2011.gada 15.martā starp Ventspils novada pašvaldību kā Iznomātāju un  U.G. kā Nomnieku 

noslēgts Lauku apvidus zemes (pirmtiesību) nomas līgums Nr.8-9844-006, un noteikts darbības termiņš 

– 2020.gada 31.decembris, par nekustamā īpašuma "Popnieki", Ances pagastā, Ventspils novadā 

nodošanu nomas lietojumā lauksaimniecības vajadzībām. Pamatojoties uz Ventspils novada domes 

Projektu, Investīciju un būvniecības komisijas 17.06.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 5.§), 

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 98440070224, Ances pagastā, ir mainīts nosaukums no 

“Popnieki” uz “Poras”. 

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

sistēmas (NĪVKIS) datiem, zemes vienības "Poras", Ances pag., Ventspils nov., ar kadastra apzīmējumu 

98440070224, kadastrālā vērtība 2020. gada 1.janvārī ir 1624 EUR.  

4. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 22.01.2020. 

sagatavotajā "Atzinumā par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ventspils novadā, Ances pagastā, “Poras”, 

patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, zemesgabala 

ar kopējo platību 2,0273 ha, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2019.gada 16.decembrī ir 4500 EUR 

(četri tūkstoši pieci simti euro). Labākais izmantošanas veids – lauksaimniecībā piemērots zemesgabals. 

5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt arī persona, kurai Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 

līgums. Savukārt, izrietoši no šā likuma 5.panta otrās daļas un Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra 

noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.punkta 11.4.apakšpunkta 

nosacījumiem, 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. 

Nekustamā īpašuma nosacītā atsavināšanas cena tiek noteikta atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam.  

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

atsavināšanas komisijas atzinumu (03.07.2019., sēdes protokols Nr.11, 22.§), un pamatojoties uz likuma 

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

4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 

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

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

A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, 

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Poras", ar kadastra numuru 98440070224, 

sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98440070224, platība 2,0273 ha, Ances pagastā, 

Ventspils novadā, par nosacīto cenu 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro), pārdodot to 

pirmpirkuma tiesīgai personai U.G..  

 

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

protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā nekustamā īpašuma "Poras", Ances pag., Ventspils 

nov., kadastra numurs 98440070224, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – 

U.G. par šī lēmuma 1.punktā apstiprināto nosacīto cenu un nodod to Kancelejai nosūtīšanai adresātam 

pa pastu. 
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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) nekustamā īpašuma "Poras", Tārgales pag., kadastra numurs 98440070224, sastāvā esošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 98440070224, platība 2,0273 ha.  

 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

5.1.nosūtīt kopā ar atsavināšanas paziņojumu vienkāršā pasta sūtījumā U.G. uz adresi: ***; 

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

(A.Āķis).  

 

27.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA "PRIEDULĀJI", VĀRVES PAGASTĀ,  ATSAVINĀŠANU  

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2019.gada 16.janvārī ir saņemts I.K., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***23, iesniegums (reģ. Nr. IN1034), ar ierosinājumu atsavināt Ventspils novada 

pašvaldībai piederošo un I.K. nomas lietošanā nodoto zemesgabalu "Priedulāji", kadastra apzīmējums 

98840020018, Vārves pagastā, Ventspils novadā. Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2019.gada 20.februāra lēmumā (sēdes protokols Nr.5, 

22.§) noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir 

veikusi darbības saistībā ar Nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un sagatavošanu 

atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa pievienojusi sekojošus dokumentus: zemesgrāmatu 

apliecību, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus, sertificēta vērtētāja atzinumu par 

nekustamā īpašuma patieso vērtību. 

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Nekustamais īpašums "Priedulāji", kadastra numurs 98840020018, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums), 2018.gada 9.oktobrī ierakstīts Vārves pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000582582 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā 

ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98840020018, platība 1,07 ha. Uz zemes vienības 

atrodas būvju īpašums, kadastra numurs 98845020001, kas 2018.gada 28.novembrī ierakstīts Vārves 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000584101 uz I.K. vārda. Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils 

novada teritorijas plānojuma, zemesgabals atrodas Vārves pagasta zonējumā - Lauksaimniecības 

teritorija (L). Zemes vienībai noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

2. Pamatojoties uz 2018.gada 28.marta Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.8-N-9884-332, kas 

noslēgts starp Ventspils novada pašvaldību un I.K., zemesgabals “Priedulāji”, Vārves pag., Ventspils 

nov., 1,08 ha platībā iznomāts ēku (būvju) īpašuma uzturēšanai uz termiņu – līdz 2028.gada 30.aprīlim. 

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

sistēmas (NĪVKIS) datiem, nekustamā īpašuma – zemesgabala "Priedulāji", Vārves pagastā, Ventspils 

novadā, kadastrālā vērtība 2020.gada 1.janvārī ir 1232 EUR.  

4. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 27.01.2020. 

sagatavotajā "Atzinumā par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ventspils novadā, Vārves pagastā, 

“Priedulāji”, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, 
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zemesgabala ar kopējo platību 1,07 ha, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2019.gada 17.decembrī ir 

4000 EUR (četri tūkstoši euro). Labākais izmantošanas veids – īpašuma tiesību uz ēkām un zemi 

konsolidācija uz vienas personas vārda pārdodot zemes vienību apbūves īpašniekam. 

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

daļas 3.punktā noteiktajam, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 

īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi 

kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve) /../. Savukārt atbilstoši Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.panta ceturtai daļai - par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) 

uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai 

iznomājama citai personai. 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. Nekustamā īpašuma nosacītā atsavināšanas cena tiek noteikta atbilstoši 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam. Savukārt Likuma 

Pārejas noteikumu11.punktā notiekts, ka atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt 

zemāka par attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību. 

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

atsavināšanas komisijas atzinumu (20.02.2019., sēdes protokols Nr.5, 22.§), un pamatojoties uz likuma 

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

4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 

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

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

A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, 

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Priedulāji", ar kadastra numuru 

98840020018, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98840020018, platība 1,07 ha, 

Vārves pagastā, Ventspils novadā, par nosacīto cenu 4000 EUR (četri tūkstoši euro), pārdodot to 

pirmpirkuma tiesīgai personai (uz zemesgabala esošo būvju īpašniecei) I.K.. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā nekustamā īpašuma "Priedulāji", Vārves pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98840020018, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai 

personai – I.K. par šī lēmuma 1.punktā apstiprināto nosacīto cenu 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) nekustamā īpašuma "Priedulāji", kadastra numurs 98840020018, sastāvā esošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 98840020018, platība 1,07 ha.  

 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

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

5.2. nosūtīt uz norādīto e-pasta adresi: ***; 

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

grāmatvedību (A.Āķis).  
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28.§ 

PAR NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA "DZIRNAVAS", USMAS PAGASTĀ,   

ATSAVINĀŠANU ATKLĀTĀ IZSOLĒ 

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2019.gada 21.janvārī ir saņemts Usmas pagasta pārvaldes vadītāja 

G.Šķestera iesniegums (reģ. Nr. IN1202), kurā izteikts ierosinājums atsavināt Ventspils novada 

pašvaldībai īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Dzirnavas", ar kadastra numuru 98740050028, Usmas 

pagastā, Ventspils novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums). Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 

un mantas atsavināšanas komisijas 2019.gada 20.februāra lēmumā (sēdes protokols Nr.5, 26.§), noteikto 

uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir veikusi 

Nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu  un sagatavošanu atsavināšanai. Lietai Nekustamo 

īpašumu nodaļa pievienojusi dokumentu atvasinājumus: zemesgrāmatu apliecību, zemes robežu un 

situācijas plānu, kā arī apgrūtinājumu plānu, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atskaiti par tirgus 

vērtību.  

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums "Dzirnavas", Usmas pagastā, Ventspils novadā (turpmāk – Nekustamais 

īpašums), kadastra numurs 98740050028, 2012.gada 29.novembrī nostiprināts Usmas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000513796 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Nekustamā 

īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98740050028, platība 0,6474 ha, 4-

dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 98740050028001 un palīgēka (kūts) ar kadastra 

apzīmējumu 98740050028002. Saskaņā ar dzīvojamās mājas kadastrālās uzmērīšanas datiem, dzīvojamā 

māja sadalīta četrās telpu grupās, kas kā patstāvīgi īpašuma objekti nav ierakstīti zemesgrāmatā uz 

Ventspils novada pašvaldības vārda. Dzīvojamā mājā ir četri dzīvokļi: “Dzirnavas” - 1 (telpu grupa ar 

kadastra apzīmējumu 98740050028001001, kopējā platība 50,8 m2), “Dzirnavas” - 2 (telpu grupa ar 

kadastra apzīmējumu 98740050028001002,, kopējā platība 49,7 m2), “Dzirnavas” - 3 (telpu grupa ar 

kadastra apzīmējumu 98740050028001003, kopējā platība 50,6 m2) un “Dzirnavas” - 4 (telpu grupa ar 

kadastra apzīmējumu 98740050028001004, kopējā platība 49,9 m2).  

2.  Dzīvojamās telpas ar kadastra apzīmējumu 98740050028001003 (“Dzirnavas” – 3) ir izīrētas 

Zaigai Kalniņai, saskaņā ar 16.11.2012. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.32, uz nenoteiktu laiku. 

Īres līgumā nav ierakstīti citi pilngadīgi ģimenes locekļi. Pamatojoties uz Ventspils novada domes Finanšu 

nodaļas ar centralizēto grāmatvedību sniegto informāciju, īrniekam nav dzīvokļa īres maksas parādu. 

Dzīvokļi: “Dzirnavas” - 1, “Dzirnavas” - 2 un “Dzirnavas” - 4 nevienai personai nav izīrēti un ar Ventspils 

novada domes Dzīvokļu komisijas 20.03.2019. lēmumu (sēdes prot. Nr.5, 6.§) ir izslēgti no Pašvaldībai 

piederošo vai tās nomāto brīvo dzīvojamo telpu reģistra Nr.1. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem – nekustamā īpašuma 

"Dzirnavas", Usmas pag., Ventspils nov.,  kadastra numurs  988740050028, kadastrālā vērtība uz 

01.01.2020. ir 6900 EUR, tajā skaitā zemes vienības kadastrālā vērtība ir 3616 EUR. Nekustamam 

īpašumam noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0701 – vienstāva un daudzstāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve. 

3. Saskaņā ar Ventspils novada domes 2016.gada 29.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.82, 

26.§, 3.p.) dzīvojamā māja “Dzirnavas”, Usmas pagastā, Ventspils novadā ir iekļauta atsavināmo 

dzīvojamo māju sarakstā (29.06.2016. lēmuma 2.pielikums), kur norādīts, ka dzīvojamā māja nododama 

atsavināšanai kā patstāvīgs īpašums, nesadalot to atsevišķos dzīvokļu īpašumos. Dzīvojamā māja 

“Dzirnavas” ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī: pamati, fasāde, logi, jumta segums, skursteņi – avārijas 

stāvoklī. Lai minēto nekustamo īpašumu pašvaldība izmantotu tās noteikto funkciju pildīšanai, 

nepieciešams ieguldīt ievērojamus finanšu līdzekļus.  
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4. SIA "Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificētas vērtētājas Diānas Štāles (LĪVA 

sertifikāts Nr.71) 10.01.2020. sagatavotajā atskaitē "Par nekustamā īpašuma "Dzirnavas", Dzirnavas, 

Usmas pagastā, Ventspils novadā, novērtēšanu", Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 

98740050028, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98740050028, platība 0,6474 ha, 

dzīvojamā māja un palīgēka, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2020.gada 10.janvārī ir 13’000 EUR 

(trīspadsmit tūkstoši euro). Nekustamā īpašuma labākais izmantošanas veids norādīts – individuālās 

dzīvojamās ēkas apbūve lauku apvidū pēc ēkas rekonstrukcijas.  

5. 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.punktu prasībām, publiskas personas manta 

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

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

pārdošana izsolē. Tādējādi, izvērtējot izklāstītos apstākļus un izdarot tiem atbilstošus lietderības 

apsvērumus, secināms, ka ir lietderīgi nekustamo īpašumu "Dzirnavas", kadastra numurs 98740050028, 

nodot atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli, par vērtētāja noteikto tirgus cenu. 

Ievērojot apstākli, ka nekustamais īpašums "Dzirnavas”, Usmas pagastā, pašvaldības funkciju pildīšanai 

nav nepieciešams, ņemot vērā sertificētā vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību, Ventspils 

novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 20.012019. 

atzinumu (sēdes prot. Nr.5, 26.§), un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3.panta otro punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, otro daļu, Ministru 

kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

11.panta 11.4.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, 

A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Atsavināt Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Dzirnavas", kadastra numurs 

98740050028, Usmas pagastā, Ventspils novadā, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 98740050028, ar kopējo platību 0,6474 ha, dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 

98740050028001 un viena palīgēka ar kadastra apzīmējumu 98740050028002 (kūts), atklātā izsolē 

ar sākumcenu 13’000 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro). 

 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma "Dzirnavas”, Usmas pagastā, izsoles noteikumus (pielikums Nr.1 

uz 5 lapām) un publicējamo informāciju (pielikums Nr.2 uz 1 lapas). 

 

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

komisijai (A.Mucenieks) 2020. gada 1.aprīlī organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma 

pirmo izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem šī lēmuma 1.pielikumā. 

 

4. Noteikt, ka gadījumā, ja nekustamā īpašuma "Dzirnavas”, Usmas pagastā, pirmā izsole ir 

nesekmīga, 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 Latvijas 

Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nodot to publicēšanai pašvaldības laikrakstā 

"Novadnieks" un pašvaldības mājas lapā internetā: www.ventspilsnovads.lv 

 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) 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, Nekustamo īpašumu nodaļai, Usmas pagasta pārvaldei. 
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29.§ 

PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA RŪPNĪCAS IELĀ 1 - 58, UGĀLES PAGASTĀ,  

ATSAVINĀŠANU ATKLĀTĀ IZSOLĒ 

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2019.gada 6.novembrī ir saņemts Ugāles pagasta pārvaldes vadītājas 

H.Mendrišoras iesniegums (reģ. Nr. IN25028), ar ierosinājumu nodot atsavināšanai Ventspils novada 

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas ielā 1 - 58, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā 

(turpmāk – Nekustamais īpašums).  Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, 

pamatojoties uz Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijas 2019.gada 20.novembra sēdes (protokols Nr.20, 21.§) lēmumu, veikusi darbības 

un sakārtojusi dokumentus saistībā ar Nekustamā īpašuma atsavināšanu. Lietai pievienoti dokumentu 

atvasinājumi: zemesgrāmatu apliecība, telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lieta, sertificēta vērtētāja 

atzinumus par nekustamā īpašuma vērtību. 

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Dzīvokļa īpašums Rūpnīcas ielā 1 - 58, kadastra numurs 98709000292, Ugālē, Ugāles pag., 

Ventspils nov., nostiprināts Ugāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 90 – 58 uz Ventspils novada 

pašvaldības vārda 2017.gada 7.jūnijā. Nekustamā īpašuma  sastāvā ietilpst telpu grupa – 3-istabu 

dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98700040092001012, kopējā platība 61,9 m2, un 5900/264340 

kopīpašuma domājamās daļas no 5-stāvu dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 

98700040092001, un 5900/264340 kopīpašuma domājamās daļas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 98700040092 (platība 0,2934 ha).  

2. Dzīvokļa īpašums nevienai personai nav izīrēts. Pamatojoties uz Ventspils novada domes 

Dzīvokļu komisijas 25.04.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 17.§), atsavināšanai ierosinātās 

dzīvojamās telpas Rūpnīcas ielā 1 – 58, Ugālē, Ugāles pagastā, atzītas par dzīvošanai nederīgām, līdz 

ar ko nav piedāvājamas īrei  Ventspils novada pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu 

risināšanā reģistrā reģistrētajām personām. Saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 12.02.2020. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.3, 13.§), tās ir izslēgtas no  Pašvaldībai piederošo vai tās nomāto brīvo dzīvojamo telpu 

reģistra Nr.1. Ņemot vērā, ka Nekustamais īpašums ir sliktā tehniskā stāvoklī, ievērtējot Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normās noteiktos principus, nav 

lietderīgi ieguldīt pašvaldības  līdzekļus tā atjaunošanā.  

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

sagatavoto atzinumu, 3-istabu dzīvoklim Rūpnīcas ielā 1 – 58, Ugālē, kadastra numurs 98709000292, 

visvairāk iespējamā īpašā vērtība  2017.gada 11.jūlijā ir noteikta 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti 

euro).  Ņemot vērā, ka Nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis nav būtiski mainījies uz atsavināšanas 

brīdi, atbilstoši esošai nekustamā īpašuma tirgus situācijai uz 2020.janvāri  Ugāles pagastā, var nodot  

minēto dzīvokli atsavināšanai izsolē par sertificētā vērtētāja 07.06.2017. noteikto vērtību.  

4. 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 
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dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas atzinumus (20.11.2019. 

sēdes protokols Nr.20, 21.§), 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 –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, 

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

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu  Rūpnīcas ielā 1 – 58, Ugālē, Ugāles pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98709000292, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98700040092001012, kopējā platība 61,9 m2, un 5900/264340 kopīpašuma domājamām daļām no 

dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 5900/264340 001), un 5900/264340 kopīpašuma 

domājamām daļām zemes vienības (kadastra apzīmējums 5900/264340, platība 0,2934), atklātā 

izsolē ar sākumcenu 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro). 

 

2.  Apstiprināt nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 1 – 58, Ugālē, Ugāles 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) 2020. gada 1.aprīlī organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma 

pirmo izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem šī lēmuma 1.pielikumā. 

 

4. Noteikt, ka gadījumā, ja šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirmā izsole ir nesekmīga, 

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 Latvijas 

Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, nodot to publicēšanai pašvaldības laikrakstā 

„Novadnieks” un pašvaldības mājas lapā internetā: www.ventspilsnovads.lv 

 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) 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, Ugāles pagasta pārvaldei, Nekustamo 

īpašumu nodaļai, SIA “VNK serviss”. 

 

 

30.§ 

PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2020.GADA 30.JANVĀRA LĒMUMĀ “PAR 

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA MAIJA IELĀ 12 – 6, PILTENĒ, ATSAVINĀŠANU”  

 (ziņo:G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome, pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldībā 2019.gada 22.augustā saņemto 

dzīvokļa īrnieka V.H., personas kods ***, iesniegumu (reģ. Nr. IN18088) un tam pievienoto Ventspils 

novada bāriņtiesā 2019.gada 17.aprīlī  apliecināto vienošanās līgumu, 2020.gada 30.janvārī ir pieņēmusi 

lēmumu (sēdes protokols Nr.58, 18.§, 1.p.) par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 12 – 6, kadastra numurs 
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98139000172, Piltenē, Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums) atsavināšanu par nosacīto 

cenu 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro), piedāvājot to iegādāties pirmpirkuma tiesīgai personai 

– R.H.. Šā lēmuma izpildes ietvaros sagatavotais 2020.gada 5.februāra Ventspils novada pašvaldības 

paziņojums par Nekustamā īpašuma atsavināšanu Nr.8 - 2020 (turpmāk – Atsavināšanas paziņojums) 

nosūtīts R.H. 2020.gada 6.februārī.  

Ventspils novada pašvaldībā 2020.gada 19.februārī saņemts R.H., personas kods ***, iesniegums (reģ. 

Nr. IN3651) par atteikšanos no Nekustamā īpašuma pirkšanas (pamatojoties uz saņemto Atsavināšanas 

paziņojumu) par labu V.H.. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 

nosacījumiem, iesniegumam pievienots un pašvaldībā iesniegts jauns Ventspils novada bāriņtiesā 

2020.gada 17.februārī apliecināts vienošanās līgums starp A., V. un R.H. par to, ka dzīvokļa īpašums 

Maija ielā 12 – 6, Piltenē tiks atsavināts no Ventspils novada pašvaldības uz V.H. vārda.   

Ievērtējot  minēto, nepieciešams veikt grozījumus Ventspils novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes 

lēmuma (sēdes protokols Nr.58, 18.§) 1. un 2.punktā. 

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Ventspils novada domes lēmumu (30.01.2020., sēdes protokols 

Nr.58, 18.§), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti 

balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Azis, A.Matisons, 

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

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

1. Veikt grozījumus Ventspils novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā (sēdes protokols Nr.58, 

18.§) “Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 12 – 6, Piltenē, atsavināšanu”, izsakot minētā lēmuma 1. un 

2.punktu sekojošā redakcijā: 

1.1. “1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Maija ielā 12 - 6, Piltenē, Ventspils nov., 

kadastra numurs 98139000172, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98130050804001006, ar kopējo platību 45,3 m2, un 453/5509 kopīpašuma domājamām daļām no 

dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 98130050804001) un 453/5509 kopīpašuma 

domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98130050804 (platība 0,0808 ha), 

par nosacīto cenu 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro), pārdodot to pirmpirkuma tiesīgai 

personai V.H.;  

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

domes sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa Maija ielā 12 - 6, Piltenē, 

Ventspils nov., kadastra numurs 98139000172, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai 

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

adresātam pa pastu.  

2.    Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas tā izrakstu:  

       2.1. nosūtīt kopā ar atsavināšanas paziņojumu V.H. vienkāršā pasta sūtījumā uz  adresi: ***; 

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

grāmatvedību (A.Āķis). 
 

31.§ 

PAR  VENTSPILS NOVADA SPORTISTU APBALVOŠANU 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas  12.11.2019. lēmumu  „Par naudas balvu un 

Atzinības rakstu piešķiršana sportā par izciliem sasniegumiem“ un pamatojoties uz Ventspils novada 

domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 34 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 

piešķiršanas kārtību un apmēru“ 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

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

A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), 

PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Piešķirt Atzinības rakstus un naudas balvas sportā: 

1.1 Jānim Kalniņam (personas kods ***), par iegūto 1. vietu Pasaules čempionātā jauniešiem  

ugunsdzēsības sportā komandām – 250,00 euro  pēc nodokļu nomaksas; 

1.2 Mārtiņam Lastovskim (personas kods ***), par iegūto 1. vietu Pasaules čempionātā jauniešiem  

ugunsdzēsības sportā komandām– 250,00 euro  pēc nodokļu nomaksas. 

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim) veikt naudas balvu izmaksu šā 

lēmuma 1. punktā minētajām personām. 

3. Uzdot Kancelejai  (E.Ozoliņai) sagatavot šā lēmuma 1. punktā minētos Atzinības rakstus. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpiddirektoram J.Krilovskim. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu BJSS direktorei (J.Ziemelei), Kancelejai (E.Ozoliņai), 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim), pašvaldības izpilddirektoram 

(J.Krilovskim). 

 

32.§ 
PAR VIENOŠANĀS Nr.1 PIE 2017.GADA 2.AUGUSTA  

PILNVAROJUMA LĪGUMA, APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo:J.Krilovskis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim. 

J.Krilovskis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2017.gada 2.augustā Ventspils novada pašvaldība ir noslēgusi Pilnvarojuma līgumu ar pašvaldības 

kapitālsabiedrību Pašvaldības SIA “Ugāles nami” nolūkā  pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldības 

dzīvojamās mājas un telpas. 2017.gada 14.septembrī Ventspils novada dome pieņēma lēmumu par 

pašvaldības SIA “Ugāles nami” nosaukuma maiņu uz SIA “VNK serviss” (protokols Nr.6, § 13).  

Ņemot vērā nepieciešamību precizēt Pilnvarojuma līgumā pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “VNK 

serviss” tiesības un pienākumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Azis, A.Matisons, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, 

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

1. Apstiprināt Vienošanos Nr.1 pie 2017.gada 2.augusta Pilnvarojuma līguma ar SIA „VNK serviss”, 

reģistrācijas Nr.41203017566 (Pielikumā uz 2 lapām).  

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas: 

2.1. nodot tā izrakstu Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (K.Ņikoļenko); 

2.2. nosūtīt ierakstītā pasta sūtījumā SIA ”VNK serviss” (J.Bērziņš).  

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

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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