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SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2020.gada 30.aprīlī                                                                                63 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 
 

Saskaņā ar novada domes priekšsēdētāja 09.04.2020.rīkojumu Nr.59-p “Par domes un komiteju sēžu 

norisi attālināti”, Ventspils novada domes sēde notiek attālināti - videokonferences režīmā. 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams                      

                                    Andris Jaunsleinis        
                 Ilva Cērpa          

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Aigars Azis 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis          

                                    Andris Vārpiņš 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Artis Kuģenieks 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                               Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                               Aina Klimoviča, izglītības pārvaldes vadītāja 

                               Jolanta Ziemele, Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 

                               Ginta Roderte, Attīstības nodaļas vadītāja 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu. 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības un Alsungas novada pašvaldības Bāriņtiesu sadarbību. 

2. Par Ventspils novada un Ventspils pilsētas Bāriņtiesu sadarbību. 

3. Par pamatlīdzekļu un inventāra nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

4. Par Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. 
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5. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 30.novembra nolikumā Nr.6 “Ances 

pamatskolas nolikums”. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 30.novembra nolikumā Nr.8 “Popes 

pamatskolas nolikums”. 

8. Par Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pievienošanu Ventspils novada pašvaldības 

izglītības iestādei -Ances pamatskolai. 

9. Par Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” vadītājas atbrīvošanu no 

ieņemamā amata. 

10. Par speciālās izglītības iestāžu  uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts  budžeta 

mērķdotācijas izlietojumu izglītojamo ēdināšanā  ārkārtas situācijas laikā. 

11. Par dzīvokļa īpašuma “Akmentiņi”-19, Ziru pagastā, atsavināšanu. 

12. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas šoseja 6-1, Ugāles pagastā, atsavināšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma “Priedes 201”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu. 

14. Par nekustamā īpašuma “Priedes 213” un “Priedes 214” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 

atsavināšanu. 

15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0113, Vārves pagastā, platības precizēšanu. 

16. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem. 

 

1. Par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Ances pagastā. 

2. Par ceļa un stāvlaukuma bezatlīdzības lietošanas līgumu Užavas pagastā. 

 

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.Matisons, 

A.Azis, 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 30.aprīļa domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības un Alsungas novada pašvaldības Bāriņtiesu sadarbību. 

2. Par Ventspils novada un Ventspils pilsētas Bāriņtiesu sadarbību. 

3. Par pamatlīdzekļu un inventāra nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

4. Par Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. 

5. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 30.novembra nolikumā Nr.6 “Ances 

pamatskolas nolikums”. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 30.novembra nolikumā Nr.8 “Popes 

pamatskolas nolikums”. 

8. Par Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pievienošanu Ventspils novada 

pašvaldības izglītības iestādei -Ances pamatskolai. 

9. Par Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” vadītājas atbrīvošanu no 

ieņemamā amata. 

10. Par speciālās izglītības iestāžu  uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts  budžeta 

mērķdotācijas izlietojumu izglītojamo ēdināšanā  ārkārtas situācijas laikā. 

11. Par dzīvokļa īpašuma “Akmentiņi”-19, Ziru pagastā, atsavināšanu. 

12. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas šoseja 6-1, Ugāles pagastā, atsavināšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma “Priedes 201”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu. 

14. Par nekustamā īpašuma “Priedes 213” un “Priedes 214” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 

atsavināšanu. 

15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0113, Vārves pagastā, platības 

precizēšanu. 

16. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. 
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17. Par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Ances pagastā. 

18. Par ceļa un stāvlaukuma bezatlīdzības lietošanas līgumu Užavas pagastā. 

 

1.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS UN ALSUNGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

BĀRIŅTIESU SADARBĪBU 

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2020.gada 8.aprīlī Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Alsungas novada pašvaldības iesniegums, 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par abu pašvaldību bāriņtiesu iespējamu sadarbību, lai valstī noteiktās 

ārkārtējās situācijas laikā nepieciešamības gadījumā nodrošinātu  Alsungas novada bāriņtiesas darbības 

nepārtrauktību. Iesniegums pamatots ar Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1  daļu. 

Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļus Ventspils novada dome konstatē sekojošo. Alsungas novada 

pašvaldības iesniegums pēc būtības atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55.panta pirmajai daļai, kas 

nosaka, ka iestāde var ierosināt citai iestādei nodrošināt atsevišķu pārvaldes amatpersonu piedalīšanos 

konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļai, ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu 

personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto 

uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta otro daļu - iestāde, kura no citas iestādes ir 

saņēmusi sadarbības ierosinājumu, var atteikt sadarbību tikai tad, ja pastāv šā likuma 56.pantā paredzētie 

atteikuma iemesli.  

Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļu atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 56.panta pirmajai 

daļai, Ventspils novada dome nav konstatējami apstākļus, kas būtu par pamatu sadarbības atteikumam. 

Starp Ventspils novada un Alsungas novada bāriņtiesu ir panākta vienošanās par iespējamo sadarbību 

un puses ir vienojušās par sadarbības līguma saturu, darbības laiku, veicamajiem pienākumiem  kā arī 

citiem būtiskiem jautājumiem.  

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un 

piekto daļu, 61.panta pirmo, otro un piekto daļu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 

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

A.Matisons, A.Azis, 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. Slēgt sadarbības līgumu par Ventspils novada un Alsungas novada bāriņtiesu sadarbību saskaņā 

ar Sadarbības līguma noteikumiem ( pielikumā). 

2. Noteikt, ka atbildīgā persona par šā līguma izpildi ir Ventspils novada pašvaldības bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Sandra Jurcika. 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu:  

3.1.Ventspils novada bāriņtiesai, Alsungas novada pašvaldībai, Alsungas novada bāriņtiesai 

3.2.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

2.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA UN VENTSPILS PILSĒTAS BĀRIŅTIESU SADARBĪBU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 



 4 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2020.gada 27.aprīlī Ventspils novada pašvaldībā saņemts Ventspils pilsētas domes izstrādātais 

Sadarbības līgums par abu pašvaldību bāriņtiesu iespējamu sadarbību, lai valstī noteiktās ārkārtējās 

situācijas laikā nepieciešamības gadījumā nodrošinātu Ventspils pilsētas bāriņtiesas darbības 

nepārtrauktību.  

Izvērtējot Sadarbības līguma noteikumus Ventspils novada dome konstatē, ka saskaņā ar Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 55.panta pirmo daļu iestāde var ierosināt citai iestādei nodrošināt atsevišķu 

pārvaldes amatpersonu piedalīšanos konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļai, ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu 

personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto 

uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta otro daļu - iestāde, kura no citas iestādes ir 

saņēmusi sadarbības ierosinājumu, var atteikt sadarbību tikai tad, ja pastāv šā likuma 56.pantā paredzētie 

atteikuma iemesli.  

Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļu atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 56.panta pirmajai 

daļai, Ventspils novada dome nav konstatējami apstākļus, kas būtu par pamatu sadarbības atteikumam. 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un 

piekto daļu, 61.panta pirmo, otro un piekto daļu daļu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās 

daļas 27.punktu,  atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, 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. Slēgt sadarbības līgumu par Ventspils novada un Ventspils pilsētas bāriņtiesu sadarbību saskaņā ar 

Sadarbības līguma noteikumiem ( pielikumā). 

2. Noteikt, ka atbildīgā persona par šā līguma izpildi ir Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Sandra Jurcika. 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu:  

3.1.Ventspils novada bāriņtiesai, Ventspils pilsētas pašvaldībai, Ventspils pilsētas  bāriņtiesai; 

3.2.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

3.§ 
PAR  PAMATLĪDZEKĻU UN INVENTĀRA NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ 

(ziņo:G.Roderte) 

 

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

G.Roderte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja 

likumos nav noteikts citādi. 

Likuma par „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības.   

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk - Likums) 

2.panta pirmā daļa nosaka, ka jebkurai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu jāatbilst 

ārējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likuma 5.panta pirmā un otrās daļas 5. punkts nosaka, ka 
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publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības 

lietošanā, izņemot, kad publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai 

deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. Likuma 

5. panta trešā daļa nosaka, ka, ja valsts vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to tiek 

pieņemts lēmums.  

Ievērojot to, ka Ventspils novada pašvaldība ir pilnvarojusi  biedrību “USMAS KRASTS” (30.12.2019. 

pilnvarojuma līgums Nr. SL/2019/684) Ventspils novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes 

uzdevumu izpildei– veikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības funkcijās ietilpstošo pārvaldes 

uzdevumu izpildi publiskajos iekšējos ūdeņos Ventspils novada Usmas pagasta administratīvajā 

teritorijā, atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām, tad ir uzskatāma par lietderīgu šīs funkcijas 

efektīvai un racionālai izpildei  nodot bezatlīdzības lietošanā BIEDRĪBAI “Usmas krasts” Ventspils  

novada pašvaldības  

Pamatlīdzekļus:  

1. Radars – Lowrance 4G – 1 gab.,uzskaites vērtība EUR 3024,90 , atlikusī vērtība EUR 3024,90, 

ekspluatācijā no 19.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz. 

kart Nr. 12070; 

2. EHOLOTE NIMEA 2000 – 1 gab.,uzskaites vērtība EUR 3480,85, atlikusī vērtība EUR   3480,85, 

ekspluatācijā no 19.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz.  

kart. Nr.12072; 

3. Rācija – Lowrance Link 2- 1 gab., uzskaites vērtība EUR 365,46  , atlikusī vērtība EUR   365,46, 

ekspluatācijā no 19.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz. 

kart. Nr. 13514; 

4. Rācija – Lowrance Link 2- 1 gab., uzskaites vērtība EUR 365,46  , atlikusī vērtība EUR   365,46, 

ekspluatācijā no 19.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz. 

kart. Nr. 13515; 

5. Rācija – Lowrance Link 2- 1 gab., uzskaites vērtība EUR 365,47  , atlikusī vērtība EUR   365,47, 

ekspluatācijā no 19.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz. 

kart. Nr. 13516; 

6. Digitālā spoguļkamera Canon EOS 250D 18-55 mm ar foto statīvu – uzskaites vērtība EUR 1500  

, atlikusī vērtība EUR 1500, ekspluatācijā no 17.07. 2019., nolietojums gadā – 20%, derīgās 

lietošanas laiks – 5 gadi, pamatlīdz. kart. Nr. 12130; 

7.  Bagāžas kaste kvadraciklam - uzskaites vērtība EUR510, atlikusī vērtība EUR 510, ekspluatācijā 

no 16.07.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz. kart. 

Nr.12131; 

8.  Nakts redzamības brilles PULSAR Edge GS 1x20 – uzskaites vērtība EUR 2440, atlikusī vērtība 

2440EUR, ekspluatācijā no 16.07.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, 

pamatlīdz.  kart. Nr. 12132; 

9. Dzinējs – laivas piekarams Suzuki DF6AS- uzskaites vērtība EUR1379, atlikusī vērtība EUR 

1379, ekspluatācijā no 26.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, 

pamatlīdz. kart. Nr.12077; 

10. Novērošanas kamera NetGear Arlo GO –1 gab., uzskaites vērtība EUR 393,44, atlikusī vērtība 

EUR 393,44, ekspluatācijā no 17.07. 2019., nolietojums gadā – 20%, derīgās lietošanas laiks – 5 

gadi, pamatlīdz. kart. Nr.12148; 

11.  Novērošanas kamera NetGear Arlo GO –1gab., uzskaites vērtība EUR 393,44, atlikusī vērtība 

EUR   393,44, ekspluatācijā no 17.07.2019., nolietojums gadā – 20%, derīgās lietošanas laiks – 5 

gadi, pamatlīdz. kart. Nr. 12149; 

12.  Novērošanas kamera IP Hikvision DS-2CD2T85G1-18K1/4P/kompl.- uzskaites vērtība EUR  

749,83, atlikusī vērtība EUR 749,83, ekspluatācijā no 17.07.2019., nolietojums gadā – 20%, derīgās 

lietošanas laiks – 5 gadi, pamatlīdz.  kart. Nr. 12150; 

13.  PIEKABE transportēšanai Respo 1200V621T209 – uzskaites vērtība EUR 2080, atlikusī vērtība 

EUR 2080, ekspluatācijā no 26.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, 

pamatlīdz. kart. Nr.12078.; 
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14. MOTORLAIVA VERNOY 430 /stiklplasta/Nr.LZ1736 - uzskaites vērtība EUR 

1835,50, atlikusī vērtība EUR 368,37, ekspluatācijā no 15.01.2005., nolietojums gadā – 5%, derīgās 

lietošanas laiks – 20 gadi, pamatlīdz. kart. Nr.01113. 

Inventāru: 

1)Urbis MAKITA – uzskaites vērtība EUR 367, inv. Nr. 2163011435; 

2)Urbis ledus - uzskaites vērtība EUR 123, inv.Nr.2163011433; 

3)Mērītājs attāluma Yukon -uzskaites vērtība EUR327, inv.Nr.2163012120; 

4)Kaste transporta – uzskaites vērtība EUR 226,23, inv. Nr. 2163011431; 

5) Kaste transporta – uzskaites vērtība EUR 226,23, inv. Nr. 2163011432; 

6)Kamera dor multi Mobil – uzskaites vērtība EUR 430,00, inv. Nr. 2163012122; 

7) Kamera dor multi Mobil – uzskaites vērtība EUR 430,00, inv. Nr. 2163012123; 

8) Kamera dor multi Mobil – uzskaites vērtība EUR 430,00, inv. Nr.  2163012124; 

9)Planšetdators Apple iPad  - uzskaites vērtība EUR 496,10, inv. Nr. 2163012937; 

10)Maciņš planšetdatoram iPad- uzskaites vērtība EUR 50,00, inv. Nr. 2163012938. 

kas nepieciešami šīs funkcijas īstenošanai, ievērojot pilnvarojuma līguma izpildes termiņu - līdz 

2024.gada 31.decembrim. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas, 14. 

panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 2.panta pirmo daļu, 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo un sesto daļu, kā arī lai nodrošinātu 

2019.gada 30.decembra pilnvarojuma līgumā par zivju resursu aizsardzības un uzraudzību noteiktajās 

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

A.Matisons, A.Azis, 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. Nodot ar 2020.gada 1.maiju BIEDRĪBAI “USMAS KRASTS” (reģ. Nr. 40008071891, juridiskā 

adrese: “Auseklīši”, Usma, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619) ”(30.12.2019. 

pilnvarojuma līgums Nr. SL/2019/684)  izpildei sekojošu mantu, turpmāk – Īpašums: 

Pamatlīdzekļus:  

1. Radars – Lowrance 4G – 1 gab.,uzskaites vērtība EUR 3024,90 , atlikusī vērtība EUR 3024,90, 

ekspluatācijā no 19.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz. 

kart Nr. 12070; 

2. EHOLOTE NIMEA 2000 – 1 gab.,uzskaites vērtība EUR 3480,85, atlikusī vērtība EUR   

3480,85, ekspluatācijā no 19.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, 

pamatlīdz.  kart. Nr.12072; 

3. Rācija – Lowrance Link 2- 1 gab., uzskaites vērtība EUR 365,46  , atlikusī vērtība EUR   365,46, 

ekspluatācijā no 19.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz. 

kart. Nr. 13514; 

4. Rācija – Lowrance Link 2- 1 gab., uzskaites vērtība EUR 365,46  , atlikusī vērtība EUR   365,46, 

ekspluatācijā no 19.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz. 

kart. Nr. 13515; 

5. Rācija – Lowrance Link 2- 1 gab., uzskaites vērtība EUR 365,47  , atlikusī vērtība EUR   365,47, 

ekspluatācijā no 19.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz. 

kart. Nr. 13516; 

6. Digitālā spoguļkamera Canon EOS 250D 18-55 mm ar foto statīvu – uzskaites vērtība EUR 1500  

, atlikusī vērtība EUR 1500, ekspluatācijā no 17.07. 2019., nolietojums gadā – 20%, derīgās 

lietošanas laiks – 5 gadi, pamatlīdz. kart. Nr. 12130; 
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7.  Bagāžas kaste kvadraciklam - uzskaites vērtība EUR510, atlikusī vērtība EUR 510, 

ekspluatācijā no 16.07.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, pamatlīdz. 

kart. Nr.12131; 

8.  Nakts redzamības brilles PULSAR Edge GS 1x20 – uzskaites vērtība EUR 2440, atlikusī vērtība 

2440EUR, ekspluatācijā no 16.07.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, 

pamatlīdz.  kart. Nr. 12132; 

9. Dzinējs – laivas piekarams Suzuki DF6AS- uzskaites vērtība EUR1379, atlikusī vērtība EUR 

1379, ekspluatācijā no 26.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, 

pamatlīdz. kart. Nr.12077; 

10. Novērošanas kamera NetGear Arlo GO –1 gab., uzskaites vērtība EUR 393,44, atlikusī vērtība 

EUR 393,44, ekspluatācijā no 17.07. 2019., nolietojums gadā – 20%, derīgās lietošanas laiks – 5 

gadi, pamatlīdz. kart. Nr.12148; 

11.  Novērošanas kamera NetGear Arlo GO –1gab., uzskaites vērtība EUR 393,44, atlikusī vērtība 

EUR   393,44, ekspluatācijā no 17.07.2019., nolietojums gadā – 20%, derīgās lietošanas laiks – 5 

gadi, pamatlīdz. kart. Nr. 12149; 

12.  Novērošanas kamera IP Hikvision DS-2CD2T85G1-18K1/4P/kompl.- uzskaites vērtība EUR  

749,83, atlikusī vērtība EUR 749,83, ekspluatācijā no 17.07.2019., nolietojums gadā – 20%, derīgās 

lietošanas laiks – 5 gadi, pamatlīdz.  kart. Nr. 12150; 

13.  PIEKABE transportēšanai Respo 1200V621T209 – uzskaites vērtība EUR 2080, atlikusī vērtība 

EUR 2080, ekspluatācijā no 26.06.2019., nolietojums gadā – 10%, derīgās lietošanas laiks – 10 gadi, 

pamatlīdz. kart. Nr.12078; 

14. MOTORLAIVA VERNOY 430 /stiklplasta/Nr.LZ1736 - uzskaites vērtība EUR 1835,50, 

atlikusī vērtība EUR 368,37, ekspluatācijā no 15.01.2005., nolietojums gadā – 5%, derīgās lietošanas 

laiks – 20 gadi, pamatlīdz. kart. Nr.01113.; 

Inventāru: 

1.Urbis MAKITA – uzskaites vērtība EUR 367, inv. Nr. 2163011435; 

2.Urbis ledus - uzskaites vērtība EUR 123, inv.Nr.2163011433; 

3.Mērītājs attāluma Yukon -uzskaites vērtība EUR327, inv.Nr.2163012120; 

4.Kaste transporta – uzskaites vērtība EUR 226,23, inv. Nr. 2163011431; 

5. Kaste transporta – uzskaites vērtība EUR 226,23, inv. Nr. 2163011432; 

6.Kamera dor multi Mobil – uzskaites vērtība EUR 430,00, inv. Nr. 2163012122; 

7. Kamera dor multi Mobil – uzskaites vērtība EUR 430,00, inv. Nr. 2163012123; 

8. Kamera dor multi Mobil – uzskaites vērtība EUR 430,00, inv. Nr.  2163012124; 

9. Planšetdators Apple iPad  - uzskaites vērtība EUR 496,10, inv. Nr. 2163012937; 

10.Maciņš planšetdatoram iPad- uzskaites vērtība EUR 50,00, inv. Nr. 2163012938. 

2. Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanas mērķis – no pašvaldības autonomajām funkcijām, t.i. 

zivju  resursu aizsardzība un uzraudzība publiskajos iekšējos ūdeņos Ventspils novada Usmas 

pagasta administratīvajā teritorijā. 

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2024.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā uz laiku, 

kamēr BIEDRĪBA “USMAS KRASTS” veic zivju resursu aizsardzību un uzraudzību publiskajos 

iekšējos ūdeņos Ventspils novada Usmas pagasta administratīvajā teritorijā. 

4. Noteikt, ka Biedrība “USMAS KRASTS”: 

4.1. Ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šā lēmuma 2.punktā 

paredzētajam mērķim, ievērojot 30.12.2019. pilnvarojuma līgums Nr. SL/2019/684 par zivju 
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resursu aizsardzību un uzraudzību nosacījumus un normatīvos aktus, kas regulē 

publiskas personas mantas izmantošanu; 

4.2. Ir pienākums lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu to stāvokli, kā arī nodrošinot Īpašuma 

saglabāšanu, atbilstošu izmantošanu, uzturēšanu un segt ar tiem saistītos izdevumus;  

5. Biedrība “USMAS KRASTS” ir pienākums nekavējoties atdot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

atpakaļ, ja: 

5.1. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 3.punktā 

norādītā termiņa;  

5.2. iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš;  

5.3. tiek izbeigts 2019.gada 30. decembra pilnvarojuma līgums par zivju resursu aizsardzību un 

uzraudzību publiskajos iekšējos ūdeņos Ventspils novada Usmas pagasta administratīvajā 

teritorijā; 

5.4. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim. 

6. Uzdot Juridiskajai nodaļai (K. Ņikoļenko) divu nedēļu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās brīža 

sagatavot pamatlīdzekļu un inventāra bezatlīdzības lietošanas līgumu. 

7. Uzdot Usmas pagasta pārvaldes vadītājam Gendriham Šķesteram organizēt kustamā Īpašuma un 

pamatlīdzekļu nodošanu ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 

8. Pilnvarot Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku noslēgt līgumu ar biedrību par 

Īpašuma bezatlīdzības lietošanu. 

9. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Krilovskim. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Pašvaldības izpilddirektoram J. Krilovskim, Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Juridiskajai nodaļai, Usmas pagasta pārvaldei, biedrībai 

“USMAS KRASTS” adrese “Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619. 

 

4.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA  SKOLAS 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. 

Ventspils novada dome 2009.gada 27.augustā apstiprināja nolikumu Nr.8 „Ventspils novada Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas nolikums”. Tā kā likumdevējs ir izdarījis grozījumus Izglītības likumā un 

Profesionālās izglītības likumā, saskaņā ar kuros ietvertajām tiesību normām izdots norādītais izglītības 

iestādes nolikums, saistībā ar mācību procesa organizēšanu, ir izstrādāts jauns Ventspils novada Bērnu 

un jaunatnes sporta skolas nolikums, kas atbilst izglītības iestāžu darbību Latvijas Republikā regulējošo 

ārējo normatīvo aktu prasībām. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ievērojot Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 2020.gada 21.aprīļa  lēmumā ietverto atzinumu (sēdes protokols 

Nr.4), atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Matisons, A.Azis, 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 nolikumu „Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta  skolas 

nolikums” (pielikumā projekts uz 7 lapām). 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1.punktā minēto nolikumu parakstīšanai. 

 
3. Ar šī lēmuma 1.punktā norādīto nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Ventspils 

novada domes 2009.gada 27.augusta nolikumu Nr.8„ Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas nolikums”. 

 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu un nolikumu Ventspils 

novada Bērnu un jaunatnes sporta direktorei (J.Ziemele) un Ventspils novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldei (A.Klimoviča).  

 
5.§ 

PAR  VENTSPILS NOVADA SPORTISTU UN TRENERU APBALVOŠANU 

(ziņo:J.Ziemele) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore J.Ziemele. 

J.Ziemele informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas 20.04.2020.  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.Matisons, 

A.Azis, 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. Piešķirt Atzinības rakstus un naudas balvas sportā (vald.f. 15.03.): 

 

1.1. Gabrielam Tomam Kvecko (***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknim par iegūto 1. 

vietu 2000 m distancē  Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā  – 100,00 euro 

pēc nodokļu nomaksas;  

 

1.2. Mārim Ansbergam (***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknim par iegūto 1.vietu 2000 

m/kav. skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā  U18 grupā,  – 100,00 EUR  pēc 

nodokļu nomaksas;  
 

1.3. Arno Kiršteinam (***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim par veiksmīgu audzēkņa 

sagatavošanu vieglatlētikā Latvijas Republikas čempionātam  – 50.00 euro pēc nodokļu 

ieturēšanas; 

 

1.4. Kasparam Gulbim (***), par veiksmīgu audzēkņa sagatavošanu Latvijas Republikas 

čempionātam vieglatlētikā – 50,00 EUR pēc nodokļu nomaksas; 
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2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim) veikt naudas balvu izmaksu, šā 

lēmuma 1. punktā minētajām personām. 

 

3. Uzdot Kancelejai  (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1. punktā minētos Atzinības rakstus. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpiddrirektoram 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.Ozoliņa), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim), pašvaldības 

izpilddirektoram J.Krilovskim. 

 

6.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2017.GADA 30.NOVEMBRA NOLIKUMĀ 

NR.6 „ANCES PAMATSKOLAS NOLIKUMS”  

(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 Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ievērojot Ventspils novada domes Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 21.aprīļa sēdes atzinumu (sēdes protokols Nr.4), 

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

A.Azis, 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 2017.gada 30.novembra nolikumā Nr.6 „Ances 

pamatskolas Nolikums”, izsakot 3.punktu šādā redakcijā: 

 

“3.Skola ir pastarpinātas pārvaldes iestāde, kas lieto zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu un 

noteikta parauga veidlapas, bet valsts atzītos izglītību apliecinošos dokumentos-zīmogu ar valsts 

lielā ģerboņa attēlu.”. 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Ances pamatskolai un Izglītības pārvaldei. 

 

7.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2017.GADA 30.NOVEMBRA NOLIKUMĀ 

NR.8 „POPES PAMATSKOLAS NOLIKUMS” 

(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. 

Ņemot vērā to, ka ir veikti grozījumi izglītības iestāžu darbības regulējošos normatīvajos aktos, kā arī 

pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
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27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ievērojot Ventspils novada domes Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 21.aprīļa sēdes atzinumu (sēdes protokols Nr.4), 

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

A.Azis, 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 2017.gada 30.novembra apstiprinātajā  nolikumā Nr.8 

„Popes pamatskolas Nolikums”: 

1.1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Popes pamatskola, (turpmāk- Skola) reģistrācijas Nr.4112900049 juridiskā adrese “Popes 

pamatskola”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV- 3614, ir Ventspils novada pašvaldības 

(turpmāk – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un interešu izglītības 

programmas.”  

1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

‘’3.Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas lieto zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu un 

noteikta parauga veidlapas, bet valsts atzītos izglītību apliecinošos dokumentos - zīmogu ar valsts 

lielā ģerboņa attēlu”; 

1.3.Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

‘’6.1.Īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.”; 

1.4.Svītrot 8.2. apakšpunktu. 

 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Popes pamatskolai, Izglītības pārvaldei. 

 

8.§ 
PAR  ANCES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „VĀLODZĪTE” PIEVIENOŠANU 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI – ANCES PAMATSKOLAI  

(ziņo:A.Klimoviča, debates:M.Dadzis, G.Mačtams) 

 

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

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

M.Dadzis jautā, vai Ances pamatskolas vadība zina, ka būs lielāka atbildība. 

A.Klimoviča norāda, ka jā, gan skola, gan pirmsskolas izglītības iestādes vadība ir informēta. 

A.Azis jautā par ieguvumiem. 

A.Klimoviča norāda uz iestāžu vadītāju samazinājumu, medicīnas darbinieku jautājumu risināšanu. 

Tāpat ēdiena sagatavošana notiek jau skolā. 

 

G.Mačtams norāda, ka galvenais uzsvars tiek likts uz skolas pastāvēšanu Ancē. Apvienošana rod šo 

iespēju. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādē – Ances pirmsskolas izglītības iestādē „Vālodzīte”, 

reģistrācijas Nr.4101900045, adrese: „Vālodzes”, Ance, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612, 

2020.gada 30.martā ir reģistrēti 32 izglītojamie, no tiem 5.-6.gadīgie bērni – 8. Pievienojot Ances 

pirmsskolas izglītības iestādi „Vālodzīte” Ances pamatskolai (reģistrācijas Nr.4112900052), kurā ir 52 

izglītojamie, tiks stiprināta izglītības pakāpju sasaiste, nodrošināta vienmērīga pāreja no pirmsskolas 
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izglītības posma uz pamatizglītības posmu, veicināta vispārīgo prasmju apguve un iekļaujoša 

izglītības vide. Izveidojot vienu izglītības iestādi, kurā iespējams apgūt pirmsskolas izglītību un 

pamatizglītību, izglītojamajiem tiks nodrošināta vienota pieeja un pēctecība mācību satura apguvē. Tā 

kā Ances pamatskola atrodas tā paša Ventspils novada pagasta administratīvajā teritorijā, pašvaldības 

izglītības pakalpojumu pieejamība un piedāvājums iedzīvotājiem saglabāsies nemainīgs. Vienlaikus abu 

norādīto izglītības iestāžu apvienošana, no ekonomiskā izdevīguma un lietderības apsvērumu viedokļa, 

nodrošinās funkcionāli vienotu un racionālu izglītības iestāžu infrastruktūras izmantošanu, un šīs 

optimizācijas rezultātā – efektīvāku rīcībā esošo administratīvo resursu un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 

1.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu un piekto daļu, 24.panta 

piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, 201. un 22.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 

14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas 

kārtība” 17.punktu, kā arī ievērojot Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2020.gada 21.aprīļa sēdes lēmumā ietverto atzinumu (protokols Nr.4),  atklāti 

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

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. Līdz 2020.gada 21.augustam reorganizēt Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestādi 

„Vālodzīte”, reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4101900045, juridiskā adrese: ”Vālodzes”, 

Ance, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612, pievienojot to Ances pamatskolai, reģistrēta 

Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4112900052, juridiskā adrese: „Skola”, Ance, Ances pagasts, 

Ventspils novads, LV-3612. 

 

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma par 

Ances pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” reorganizāciju, pievienojot Ances pamatskolai, 

saņemšanas. 

 

3. Noteikt, ka Ventspils novada Ances pamatskola ir Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” 

darba tiesisko attiecību, tiesību un saistību, lietu pārņēmēja. 

 

4. Nodot Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pirmsskolas izglītības 

programmu (kods 01011111) un speciālās pirmskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611) īstenošanu Ances pamatskolai. 

 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Krilovskim izveidot Ventspils novada 

Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” reorganizācijas komisiju, lai organizētu:  

5.1. iestādes slēguma bilances sagatavošanu pēc stāvokļa uz 2020.gada 14.augustu;  

5.2. iestādes ēkas, materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, lietu un dokumentu nodošanu Ances pamatskolas 

valdījumā;  

5.3. attiecīgajā daļā iestādes dokumentu nodošanu glabāšanā Valsts arhīvā. 

  

6. Uzdot Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” vadītājai U.Teibei desmit 

dienu laikā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma par izglītības iestādes reorganizāciju 

saņemšanas informēt Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” 

izglītojamo vecākus, pedagogus un tehniskos darbiniekus par Ventspils novada Ances pirmsskolas 

izglītības iestādes “Vālodzīte” pievienošanu Ances pamatskolai. 

 

7. Uzdot Ventspils novada Ances pamatskolas direktorei (E.Kuģeniece):  

7.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības 

iestādes “Vālodzīte” darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās, attiecīgi piedāvājot tās 

turpināt Ances pamatskolā vai tās izbeidzot, ņemot vērā Ances pamatskolas apstiprināto štatu 

sarakstu (atbildīgā E.Kuģeniece); 
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7.2. līdz 2020.gada 21.augustam organizēt Ances pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņemšanu; 

7.3. sagatavot Ances pamatskolas nolikuma projektu un iesniegt Ventspils novada domē apstiprināšanai 

līdz 2020.gada 30.jūnijam; 

7.4. desmit dienu laikā pēc Ances pamatskolas nolikuma apstiprināšanas iesniegt nepieciešamos 

dokumentus grozījumu reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā; 

7.5. nodrošināt ar reorganizāciju saistīto grozījumu izdarīšanu izglītības iestādes iekšējos tiesību aktos 

līdz 2020.gada 21.augustam. 

 

8. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča):  

8.1. atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktam nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai 

Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” reorganizācijas saskaņošanai 

nepieciešamos dokumentus; 

8.2. atbilstoši Izglītības likuma 24.panta piektajai daļai 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot 

Izglītības iestāžu reģistram par Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” 

pievienošanu Ances pamatskolai, norādot, ka iestāde beidz pastāvēt kā patstāvīga izglītības iestāde, 

un izslēgt to no izglītības iestāžu reģistra.   

 

9. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar šā lēmuma izpildi, sedzami no Ventspils novada pašvaldības 

budžeta finanšu līdzekļiem. 

 

10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ventspils novada Izglītības pārvaldei. 

 

11. 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”. 

 

12. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot tā izrakstu Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča), pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis), Ances pamatskolai (E.Kuģeniece), 

Ances pirmsskolas izglītības iestādei „Vālodzīte” (U.Teibe), Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis), Juridiskai nodaļai (K.Ņikoļenko), Personāla nodaļai ( I.Stradiņa). 

 

 

9.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA ANCES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „VĀLODZĪTE” 

VADĪTĀJA ATBRĪVOŠANU NO AMATA 

(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 2009.gada 29.oktobra sēdē pieņēma lēmumu „Par novada pašvaldības iestāžu 

vadītāju apstiprināšanu” (protokols Nr.10, 1.§, 1.18.p.), ar kuru Ventspils novada Ances pirmskolas 

izglītības iestādes „Vālodzīte” (turpmāk – PII “Vālodzīte”) vadītājas amatā tika apstiprināta Una Teibe. 

Šā lēmuma izpildes ietvaros Ventspils novada pašvaldība nodibināja ar U.Teibi darba tiesiskās 

attiecības, noslēdzot darba līgumu. 

2020.gada 30.aprīļa sēdē Ventspils novada dome pieņēma lēmumu Par Ances pirmsskolas izglītības 

iestādes „Vālodzīte” pievienošanu Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādei – Ances pamatskolai 

(protokols Nr.63, 8.§) par PII „Vālodzīte“ reorganizāciju ar 2020.gada 21.augustu, pievienojot minēto 

izglītības iestādi Ances pamatskolai, līdz ar ko Una Teibe atbrīvojama no pirmskolas izglītības iestādes 

vadītājas amata sakarā ar amata likvidāciju, un darba tiesiskās attiecības ar U.Teibi ir izbeidzamas. No 
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likuma „Par pašvaldībām” un Izglītības likuma normās ietvertā tiesiskā regulējuma izriet, ka 

novada pašvaldības dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, tai skaitā arī 

izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

Atbilstoši Darba likuma 101.panta ceturtajai daļai, Ventspils novada pašvaldībai ir jāpiedāvā Unai 

Teibei vakantās darba vietas uz darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdi. 

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

9.punktu, Vispārējās izglītības likuma 11.panta trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

2.punktu, Darba likuma 101.panta ceturto daļu, kā arī ievērojot Ventspils novada domes Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2020.gada 21.aprīļa sēdes lēmumā ietverto atzinumu 

(protokols Nr. 4), atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, 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. Atbrīvot PII „Vālodzīte” vadītāju Unu Teibi no ieņemamā amata sakarā ar izglītības iestādes 

reorganizāciju un amata vienības likvidāciju. 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai informēt Izglītības 

un zinātnes ministriju par šā lēmuma 1.punktā noteikto, nosūtot nepieciešamos dokumentus 

pašvaldības domes lēmuma saskaņojuma saņemšanai. 

3. Noteikt, ka U.Teibei izteiktā darba piedāvājuma noraidīšanas gadījumā, darba tiesiskās attiecības ar 

viņu izbeidzamas Darba likuma un pašvaldības normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.  

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim. 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu: 

5.1. ierakstītā pasta sūtījumā Unai Teibei, adrese: ***; 

5.2. nodot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis), Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča), pašvaldības administrācijas Personāla nodaļai (I.Stradiņa) un Juridiskai nodaļai 

(K.Ņikoļenko). 

 
 

10.§ 
PAR SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UZTURĒŠANAS IZDEVUMU SEGŠANAI PIEŠĶIRTĀS 

VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMU IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANĀ ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJAS LAIKĀ 

(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 Ministru Kabineta 2020.gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 4.3.4 punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 12.punktu, Epidemioloģiskās 

drošības likuma 8.panta pirmo daļu un likuma ”Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

A.Azis, 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, ka 2020. gada aprīlī un maijā saņemtā valsts budžeta mērķdotācija valsts speciālās 

izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem par laika posmu, kad valstī ir 

noteikta ārkārtēja situācija, tiek izlietota Ventspils novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējošo Annahites pamatskolas izglītojamo ēdināšanai, izsniedzot pārtikas pakas, paredzot 

2.80 euro dienā vienam izglītojamajam. 
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2. Ja minētās iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas Ventspils novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, uzdot Annahites pamatskolas direktorei L.Alsbergai 

informēt pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par lēmumu un vienoties par 

savstarpējo norēķinu kārtību.  

 

3.  Nodrošināt pārtikas paku izsniegšanas atbalstu no 2020.gada 16.aprīļa līdz rīkojuma par ārkārtas 

situācijas izbeigšanos atcelšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 29. maijam. 

 
 

4. Noteikt, ka pārtikas pakas tiek izsniegtas katram bērnam ne vairāk kā divas reizes kalendārajā 

mēnesī, izsniedzot 2020.gada aprīļa un maija mēnesī izglītojamiem plānotās pārtikas pakas 

2020.gada maijā.  

 

5. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D. Veidemanim) publicēt informāciju par pieejamo 

atbalstu Annahites izglītojamo ēdināšanai pašvaldības mājas lapā (www.ventspilsnovads.lv). 
 

6. Noteikt kā atbildīgo par lēmuma izpildi Annahites pamatskolas direktori.  

 

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

8. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas nodot 

šī lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča), Annahites pamatskolai (L.Alsberga), pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis), 

sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis). 

 

 

11.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA “AKMENTIŅI” - 19, 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 1.martā ir saņemts A.Š., personas kods ***,, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN4582), ar lūgumu atsavināt viņa īrēto dzīvokli 

“Akmentiņi” – 19, Ziru pag., Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums). Ventspils novada domes 

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2019.gada 17.aprīļa 

lēmumā (sēdes protokols Nr.8, 6.§) 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 “Akmentiņi” – 19 ar kadastra numuru 98909000048, Zirās, Ziru pag., 

Ventspils nov., nostiprināts Ziru pagasta zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 100000527674 - 19 uz 

Ventspils novada pašvaldības vārda 2019.gada 4.jūnijā. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst telpu grupa 

2-istabu dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98900010363001019, ar kopējo platību 51,6 m2, un 

516/14314 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

98900010363001, un no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98900010363 (platība 0,2990  ha). 

2. 2012.gada 10.decembrī starp Ventspils novada pašvaldību kā Īzīrētāju un A.Š. kā Īrnieku  

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.168 par 2-istabu dzīvokļa “Akmentiņi” - 19, Zirās, Ziru pag., 
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Ventspils nov., ar kopējo dzīvojamo platību 47,4 m2, lietošanu uz nenoteiktu laiku, ar kuru 

pārjaunots 2007.gada īres līgums. Īres līgumā nav ierakstīti citi pilngadīgi ģimenes locekļi.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 23.03.2020. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.19, kas atrodas Ventspils novadā, Ziru pagastā, Ziras, 

“Akmentiņi”, patieso vērtību, 2-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 51,6 m2, visvairāk iespējamā patiesā 

vērtība 2020.gada 3.martā ir 980 EUR (deviņi simti astoņdesmit euro). Vērtējamā objekta tehniskais 

stāvoklis novērtēts kā daļēji apmierinošs / neapmierinošs. 

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 A.Š. 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 (17.04.2019. sēdes protokols Nr.8, 6.§), 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.Matisons, A.Azis, 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 “Akmentiņi” – 19, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., 

kadastra numurs 98909000048, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98900010363001019, kopējo platību 51,6 m2, un 516/14314 kopīpašuma domājamām daļām no 

būves ar kadastra apzīmējumu 98900010363001 (dzīvojamā māja), un no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 98900010363 (platība 0,2990  ha), par nosacīto cenu 980 EUR (deviņi simti astoņdesmit 

euro), pārdodot to dzīvokļa īrniekam – A.Š.  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa “Akmentiņi” – 19, Ziras, Ziru pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98909000048, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai 

personai – A.Š. 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 “Akmentiņi” – 19, Ziras, Ziru pag., Ventspils nov., kadastra numurs 

98909000048, platība 51,6 m2. 

 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

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



 17 

5.2. nosūtīt uz norādīto e-pasta adresi: ***; 

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

(A.Āķis). 

 

12.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA RĪGAS ŠOSEJA 6 - 1, UGĀLES 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 23.aprīlī ir saņemts DZ.Š., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN8472), ar lūgumu atsavināt viņas īrēto dzīvokli Rīgas 

šoseja 6 - 1, Ugāles pag., Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums). Ventspils novada domes 

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2019.gada 15.maija 

lēmumā (sēdes protokols Nr.9 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 Rīgas šoseja 6 - 1 ar kadastra numuru 98709000352, Ugālē, Ugāles pag., 

Ventspils nov., nostiprināts Ugāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 431 - 1 uz Ventspils novada 

pašvaldības vārda 2019.gada 20.jūnijā. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst telpu grupa - 2-istabu 

dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98700040151001001, ar kopējo platību 55,4 m2, un 554/2221 

kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 98700040151001, no 

palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 98700040151002 (kūts)  un 554/2221 kopīpašuma domājamās daļas 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98700040151 (platība 0,2730 ha). 

2. 2019. gada 27.martā starp SIA  “VNK Serviss” kā Izīrētāju un DZ.Š. kā Īrnieku noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums  Nr.55, par 2-istabu dzīvokļa Rīgas šoseja 6 - 1, Ugālē, Ugāles pag., 

Ventspils nov., ar kopējo platību 55,4 m2  lietošanu uz nenoteiktu laiku, ar kuru pārjaunots 18.06.1996. 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.913. Īres līgumā nav ierakstīti citi pilngadīgi ģimenes locekļi.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 23.03.2020. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.1, kas atrodas Ventspils novadā, Ugāles pagastā, Ugāle, Rīgas 

šoseja 6, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, 2-

istabu dzīvokļa ar kopējo platību 55,4 m2, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2020.gada 6.martā ir 1400 

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

/ labs. 

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

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

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

dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. Pie izklāstītajiem lietas tiesiskajiem un 

faktiskajiem apstākļiem secināms, ka DZ.Š. 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.  
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Ņemot vērā minēto, Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

mantas atsavināšanas komisijas atzinumus (15.05.2019. sēdes protokols Nr.9, 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.Matisons, A.Azis, 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 Rīgas šoseja 6 - 1, Ugālē, Ugāles pag., Ventspils 

nov., kadastra numurs 98709000352, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98700040151001001, kopējo platību 55,4 m2, un 554/2221 kopīpašuma domājamām daļām no 

dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 98700040151001), no palīgēkas (kūts) ar kadastra 

apzīmējumu 98700040151002 un 554/2221 kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 98700040151 (platība 0,2730 ha), par nosacīto cenu 1400 EUR (viens tūkstotis 

četri simti euro), pārdodot to dzīvokļa īrniecei – DZ.Š..  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa Rīgas šoseja 6 - 1, Ugālē, Ugāles pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98709000352, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai 

personai –DZ.Š. 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 Rīgas šoseja 6 - 1, Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov., kadastra numurs 

98709000352, platība 55,4 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 DZ.Š. vienkāršā pasta sūtījumā uz adresi: ***; 

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

grāmatvedību (A.Āķis). 

 

 

13.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA "PRIEDES 201", TĀRGALES PAGASTĀ,  

VENTSPILS NOVADĀ, 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 1.novembrī ir saņemts Krievijas Federācijas pilsoņa L.Y.(pasē 

***), personas kods ***, deklarētā dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN24579), kurā izteikts 

ierosinājums atsavināt Ventspils novada pašvaldībai piederošo un viņam  nomas lietošanā nodoto 

zemesgabalu “Priedes 201”, kadastra numurs 98660081701, Tārgales pag., Ventspils nov. (turpmāk – 

Nekustamais īpašums). Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 
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atsavināšanas komisijas 2019.gada 20.novembra lēmuma (sēdes protokols Nr.20, 20.§) noteikto 

uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir veikusi 

darbības un sakārtojusi dokumentus saistībā ar Nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tā 

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 "Priedes 201", Tārgales pagastā, Ventspils novadā, ar kadastra numuru 

98660081701, kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98660081701, ar kopējo 

platību 0,0625 ha, 2020.gada 31.janvārī nostiprināts Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000597196 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Uz zemes vienības atrodas L.Y.tiesiskā 

valdījumā esoša būve (dārza māja). Zemesgabalam noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

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

teritorijas plānojumu, zemesgabals atrodas Akmeņdziru ciema zonējumā – Savrupmāju apbūves 

teritorija (DzS1). 

2. Pamatojoties uz 2010.gada 28.oktobra Ventspils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.28, 

18.§, 2.14. punktu), Ventspils novada pašvaldība 2010.gada 22.novembrī ar L.Y.  noslēgusi Lauku 

apvidus zemes (pirmtiesību) nomas līgumu Nr.8-9866-010, kura darbības termiņš – 2020.gada 

30.oktobris, par zemesgabala „Priedes 201”, Tārgales pag., Ventspils nov., platība 0,0625 ha, nodošanu 

nomas lietojumā individuālo dzīvojamo māju apbūvei.  

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

23.04.2020. sagatavotajā atskaitē "Par nekustamā īpašuma "Priedes 201", Akmeņdziras, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, novērtēšanu" Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 98660081701, 

kura sastāvā ir zemes vienība ar kopējo platību 0,0625 ha, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2020. gada 

14.aprīlī ir 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Labākais zemesgabala izmantošanas veids norādīts – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve vai vasarnīcu apbūves teritorija.  

4. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas (NĪVKIS) datiem, zemes vienības "Priedes 201", Tārgales pag., Ventspils nov., ar kadastra 

apzīmējumu 98660081701, kadastrālā vērtība 01.01.2020. ir 1244 EUR.  

5. Atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos“ 28.-31.pantu nosacījumiem, Ventspils 

novada dome 30.01.2020. pieņēmusi lēmumu par piekrišanu, ka Krievijas Federācijas pilsonis L.Y. 

iegūst īpašumā zemes vienību „Priedes 201“, Akmeņdzirās, Tārgales pagastā, Ventspils novadā,  

kadastra apzīmējums 98660081701, platība 0,0625 ha, ar mērķi – dārza mājas  un mazdārziņa 

uzturēšanai (sēdes protokols Nr.58, 8.§). 

6. 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. 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 (20.11.2019., sēdes protokols Nr.20, 20.§, 27.04.2020., sēdes 

protokols Nr.8, 1.§), Ventspils novada domes lēmumu (30.01.2020., sēdes protokols Nr.58, 8.§) un 

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

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 
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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.Matisons, A.Azis, 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 "Priedes 201", kadastra numurs 98660081701, 

sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660081701, platība 0,0625 ha, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, par nosacīto cenu (kadastrālo vērtību) 1244 EUR (viens tūkstotis divi simti 

četrdesmit četri euro), pārdodot to pirmpirkuma tiesīgajai personai L.Y..  

 

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

protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā nekustamā īpašuma "Priedes 201", Tārgales pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98660081701, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai 

personai 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 "Priedes 201", kadastra numurs 98660081701, sastāvā esošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 98660081701, platība 0,0625 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 L.Y. uz adresi: ***; 

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

grāmatvedību (A.Āķis). 

 

 

14.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA "PRIEDES 213" UN “PRIEDES 214”, TĀRGALES PAGASTĀ,  

VENTSPILS NOVADĀ, 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 2017.gada 22.februārī ir saņemts A.Ū., personas kods ***, pilnvarotās 

personas V.K., personas kods ***, norādītā dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN4274), kurā 

izteikts ierosinājums atsavināt Ventspils novada pašvaldībai piederošos un A.Ū. nomas lietošanā 

nodotos zemesgabalus “Priedes 213” un “Priedes 214”, Akmeņdzirās, Tārgales pag., Ventspils nov. 

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

privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2017.gada 9.marta lēmumā (sēdes protokols Nr.2, 11.§) 

noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir 



 21 

veikusi darbības un sakārtojusi dokumentus saistībā ar Nekustamo īpašumu ierakstīšanu 

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

nodaļa pievienojusi sekojošus dokumentus: zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānus, sertificēta vērtētāja atzinumus par nekustamo īpašumu patiesajām vērtībām. 

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Nekustamais īpašums "Priedes 213", Akmeņdzirās, Tārgales pag., Ventspils nov., ar kadastra 

numuru 98660081713, kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98660081713, 

ar kopējo platību 0,0517 ha, 2020.gada 12.februārī nostiprināts Tārgales pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000597516 uz Ventspils novada pašvaldības vārda.  

2. Nekustamais īpašums "Priedes 214", Akmeņdzirās, Tārgales pag., Ventspils nov., ar kadastra 

numuru 98660081714, kura sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98660081714, 

ar kopējo platību 0,0777 ha, 2020.gada 11.februārī nostiprināts Tārgales pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000597442 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. 

3. Zemesgabaliem noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪLM kods 0601). Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada teritorijas plānojumu, zemesgabals 

atrodas Akmeņdziru ciema zonējumā – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1). 

4. Pamatojoties uz 24.02.2011. Ventspils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.19, 35.§), 

Ventspils novada pašvaldība 05.03.2011. ar A.Ū. noslēgusi Lauku apvidus zemes (pirmtiesību) nomas 

līgumu Nr.8-9866-050,  kura darbības termiņš – 2020.gada 31.decembris, par zemesgabalu “Priedes 

213” (aptuvenā platība 0,06 ha) un “Priedes 214” (aptuvenā platība 0,06 ha), nodošanu nomas lietojumā 

individuālo dzīvojamo māju apbūvei.  

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

23.04.2020. sagatavotajā atskaitē "Par nekustamā īpašuma "Priedes 213", Akmeņdziras, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, novērtēšanu" Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 98660081713, 

kura sastāvā ir zemes vienība ar kopējo platību 0,0517 ha, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2020. gada 

14.aprīlī ir 900 EUR (deviņi simti euro). Labākais zemesgabala izmantošanas veids ir norādīts – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve vai vasarnīcu apbūves teritorija. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 

(VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem, zemes vienības 

"Priedes 213", ar kadastra apzīmējumu 98660081713, kadastrālā vērtība 27.01.2020. ir 1029 EUR. 

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

23.04.2020. sagatavotajā atskaitē "Par nekustamā īpašuma "Priedes 214", Akmeņdziras, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā, novērtēšanu" Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 98660081714, 

kura sastāvā ir zemes vienība ar kopējo platību 0,0777 ha, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2020. gada 

14.aprīlī ir 1350 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro). Labākais zemesgabala izmantošanas 

ir norādīts – individuālo dzīvojamo māju apbūve vai vasarnīcu apbūves teritorija. Saskaņā ar VZD 

NĪVKIS datiem, zemes vienības "Priedes 214", ar kadastra apzīmējumu 98660081714, kadastrālā 

vērtība 28.01.2020. ir 1546 EUR .  

7. 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. Savukārt Likuma Pārejas noteikumu11.punktā 

notiekts, ka atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par attiecīgā 

zemesgabala kadastrālo vērtību. 



 22 

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

mantas atsavināšanas komisijas atzinumu (09.03.2017., sēdes protokols Nr.2, 11.§, 27.04.2020., sēdes 

protokols Nr.8, 2.§), un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.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.Matisons, A.Azis, 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 piederošos nekustamos īpašumus Tārgales pagastā, pārdodot tos pirmpirkuma 

tiesīgai personai A.Ū.: 

1.1. "Priedes 213", kadastra numurs 98660081713, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra  

apzīmējumu 98660081713, platība 0,0517 ha, par nosacīto cenu - zemesgabalu kadastrālo 

vērtību – 1029 EUR (viens tūkstotis divdesmit deviņi euro); 

1.2.  “Priedes 214”, kadastra numurs 98660081714, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 98660081714, platība 0,0777 ha, par nosacīto cenu - zemesgabalu kadastrālo 

vērtību – 1546 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit seši euro). 

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

protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmo nekustamo īpašumu "Priedes 213", kadastra numurs 

98660081713 un “Priedes 214”, kadastra numurs 98660081714, Tārgales pag., Ventspils nov., 

atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai par šī lēmuma 1.punktā apstiprinātajām 

nosacītajām cenām un nodod Kancelejai, izsniegšanai klientam. 

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) nekustamo īpašumu “Priedes 213" un “Priedes 214” sastāvā esošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem: 98660081713, platība 0,0517 ha un 98660081714, platība 0,0777 ha.  

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 izsniegšanai A.Ū.pilnvarotai personai V.K. personīgi 

pret parakstu; 

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

(A.Āķis). 

 

15.§ 
PAR  ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 9884 013 0113, VĀRVES PAGASTĀ, 

PLATĪBAS PRECIZĒŠANU  

(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 pašvaldība 2020.gada 1.aprīlī ir saņēmusi SIA "Latvijasmernieks.lv" sertificēta 

mērnieka Arvja Grosbārža parakstītu iesniegumu (reģ. Nr. IN6903) ar lūgumu apstiprināt platības 

izmaiņas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0113, Vārves pagastā, sakarā ar to, ka 

uzmērītā zemes platības atšķirība ar Centrālās zemes komisijas 2008. gada 25. februāra lēmumā Nr. 
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7181 "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu" un tā grafiskajā pielikumā minēto platību pārsniedz 

pieļaujamo atšķirību. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 25.02.2008. CZK lēmums Nr. 7181 

ar grafisko pielikumu, 07.05.2014. Mantojuma apliecība Nr.1193, 30.03.2020. zemes robežu plāna 

projekts. 

Ventspils novada pašvaldība iepazīstoties ar lietā esošajiem materiāliem, datiem VZD kadastrā, 

pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatē: 

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0113 tiesiskā valdītāja saskaņā ar Valsts zemes 

dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem, ir reģistrēta 

A.V., personas kods ***. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0113 ietilpt nekustamā 

īpašumā "Miglas", kadastra nr. 98840130002, kurš līdz šim zemesgrāmatā nav ierakstīts.  Zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0113 nav bijusi instrumentāli uzmērīta, tās platība VZD NĪVKIS 
noteikta ar grafiskām metodēm – 2,3 ha. Atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 

(CZK) 2008. gada 25.februāra Lēmumam (Atzinumam) Nr.7181 "Par zemes īpašuma tiesību 

atjaunošanu" - uz Ventspils novada Vārves pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9884 013 

0113, platība 2,3 ha, īpašuma tiesības ir atjaunotas A.V., personas kods ***. Lēmumam ir pievienots 

VZD sagatavots grafiskais pielikums. Saskaņā ar zvērinātas notāres Gijas Zablovskas 2014.gada 

14.maijā izsniegto Mantojuma apliecību Nr.*** – A.V., personas kods, apstiprināta par 16.05.2013. 

mirušā par A.V. mantinieci uz visu viņa atstāto mantojumu, tostarp uz zemes vienību "Miglas", kadastra 

apzīmējums 9884 013 0113. 

2. Veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0113 kadastrālo uzmērīšanu, sertificēts 

mērnieks Arvis Grosbārdis (sertifikāta Nr.AB0082) konstatējis, ka faktiski dabā zemes vienības platība 

ir 1,06 ha. Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā attēlotajām 

augstāk minētās zemes vienības robežām un situācijai dabā. Likuma "Par zemes reformas pabeigšanu 

lauku apvidos" 2.panta devītā daļa nosaka: "Ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība 

pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu 

kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā 

noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu." Tā kā, 

veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0113 pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu, 

konstatēta platību atšķirība, kas pārsniedz Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 

1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188. punktā norādīto pieļaujamo platību atšķirību, 

pašvaldībai pieņemams lēmums par uzmērītās zemes vienības platības precizēšanu. 

Ievērojot augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu; likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2. panta devīto daļu; Ministru kabineta 

2011. gada 27. decembra noteikumu Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" 187., 188., 

287. punktu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas 2020.gada 30.aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, 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. Precizēt SIA "Latvijasmernieks.lv" sertificēta mērnieka Arvja Grosbārža (sertifikāta Nr.AB0082) 

kadastrālajā uzmērīšanā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0113, Ventspils novada 

Vārves pagastā, noteikto platību - 1,06 ha.   
 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darbdienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas šā 

lēmuma izrakstu: 

2.1. Nosūtīt elektroniska dokumenta formā mērniecības uzņēmumam SIA "Latvijasmernieks.lv, e-

pasta adrese: ventspils@latvijasmernieks.lv 

2.2. Nosūtīt elektroniska dokumenta formā Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 

Ventspils birojam, e-pasta adrese: kac.ventspils@vzd.gov.lv 

 

16.§ 
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA IKGADĒJO APMAKSĀTO ATVAĻINĀJUMU 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

mailto:ventspils@latvijasmernieks.lv
mailto:kac.ventspils@vzd.gov.lv
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aivara 

Mucenieka iesniegums (reģistrēts 2020.gada 09.martā ar Nr. IN5276) ar lūgumu piešķirt ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu - trīs kalendāra nedēļas - no 2020.gada 05.maija. Pamatojoties uz likuma Par 

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

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

garantiju nolikums 24.punktu un 25.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

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

A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā A.Muceniekam, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Piešķirt Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu - trīs kalendāra nedēļas - no 2020.gada 05.maija līdz 2020.gada 

26.maijam ieskaitot, par darba laika periodu no 2019.gada 01.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam.  

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

izglītības, kultūras un sporta jautājumos Guntim Mačtamam domes priekšsēdētāja pienākumu 

pildīšanu Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka atvaļinājuma laikā. 

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

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

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

darba samaksas izmaksas dienā. 

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības 

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

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

(G.Mačtams). 

 

17.§ 
PAR ZEMESGABALA NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ VALSTS SABIEDRĪBAI AR 

IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS 

CENTRS", ANCES 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. 

Ventspils novada pašvaldībā 2020.gada 31.martā saņemts VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs" (turpmāk – LVĢMC), reģistrācijas Nr.50103237791, juridiskā adrese: Maskavas 

iela 165, Rīga, LV-1019, valdes priekšsēdētāja I. Harmsena parakstīts iesniegums (reģ. Nr. IN6747), ar 

lūgumu nodot LVĢMC bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 9844 008 0186 daļu 10 m2 platībā ar nolūku – nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas deleģēto valsts pārvaldes funkciju par hidroloģiskā monitoringa izpildi, un ierīkot 

pazemes ūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva novērtēšanas monitoringa staciju ar diviem urbumiem, 

izmantojot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, uz desmit gadu termiņu.  

Ventspils novada dome, iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem, konstatē: 

1. Nekustamais īpašums "Zālaines", Ancēs pagastā, Jorniņos, nekustamā īpašuma kadastra numurs 

98440080100, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 9844 008 0186 (kopējā 

platība 5,0038 ha), ir Ventspils novada pašvaldības tiesiskā valdījumā, lēmums par zemes piekritību 

pašvaldībai pieņemts 27.12.2013., protokols Nr.19. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā 
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īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem, zemes vienībai noteikts 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums 

atrodas zonējumā lauksaimniecībā izmantojamā  teritorija.  

2. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

(turpmāk – Likums) 5.panta otrās daļas 5.punkta nosacījumiem, publiskas personas mantu var nodot 

bezatlīdzības lietošanā privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu 

pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai, bet Likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka, ja 

publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. LVĢMC veic valsts 

deleģētos pienākumus ar Ministru kabineta 2009.gada 1.jūlija rīkojumu Nr.448 “Par valsts aģentūras 

"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts 

aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs" dibināšanu” 6.4.apakšpunktā noteikto -  veikt vides, ģeoloģiskos, hidroloģiskos, 

meteoroloģiskos novērojumus un sniegt to novērtējumus starptautisko, nacionālo un reģionālo projektu 

un programmu ietvaros, kā arī nodrošināt vides kvalitātes, ģeoloģiskās, hidroloģiskās un 

meteoroloģiskās informācijas uzkrāšanu, glabāšanu, sistematizāciju un papildināšanu, kā arī 6.7. 

apakšpunktā noteiktās prasības - izstrādāt laikapstākļu, hidroloģiskās un citas specializētās prognozes 

un 6.13.apakšpunktā noteikto - informēt sabiedrību par bīstamām meteoroloģiskām un hidroloģiskām 

parādībām, kā arī par parādībām, kas saistītas ar izmaiņām vides kvalitātē un var izraisīt katastrofas, 

postījumus un avārijas. Monitoringa veikšanai Ances pagastā LVĢMC plāno izveidot monitoringa 

staciju ar 2 urbumiem, aptuvenā zemes vienības daļas platība 10 m2, kopējā aptuvenā platība ar 

aizsargjoslu 410 m2 (platība var tikt precizēta urbumu ierīkošanas tehniskās specifikācijas izstrādes 

gaitā). Katram ierīkotajam urbumam, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 15. panta trešo daļu, tiek noteikta 

10 m rādiusā plata aizsargjosla no urbuma centra. 

3. Atbilstoši sniegtajai informācijai, LVĢMC 2020.gadā plāno uzsākt īstenot Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā paredzētās aktivitātes darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides 

monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības 

līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un 

sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” projektu konkursa 3.kārtā. Aktivitāšu ietvaros 

LVĢMC attīstīs valsts pazemes ūdeņu monitoringu staciju tīklu visā Latvijas teritorijā LVĢMC 

uzdevumiem atbilstoši: Ministru kabineta 2009. gada 1. jūlija rīkojumam Nr. 448 “Par valsts aģentūras 

“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts 

aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” dibināšanu”; Ūdens apsaimniekošanas likumam, kas noteic LVĢMC izstrādāt 

ūdeņu stāvokļa monitoringa programmas un upju baseinu apsaimniekošanas plānus; Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobra), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai 

ūdens resursu politikas jomā; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/118/EK (2006. gada 12. 

decembra) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos; Eiropas Padomes 

Direktīvai 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris). 

Ņemot vērā iepriekšminēto, un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās 

daļas 5.punktu un trešo daļu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, 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. Nodot bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", reģistrācijas Nr. 50103237791, Ventspils novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma "Zālaines" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9844 008 00186 

daļu 10 m2 (desmit kvadtrāmetri) platībā valsts deleģētās funkcijas (veikt hidroloģiskos 

novērojumus) veikšanai uz termiņu desmit gadi.  

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) sadarbībā ar Juridisko nodaļu sagatavot 

bezatlīdzības lietošanas līgumu (projekts – Lēmuma pielikumā) ar šī lēmuma 1.punktā minēto 

sabiedrību, saskaņot un un organizēt tā parakstīšanu. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darbdienu laikā pēc sēdes protokola parakstīšanas šī lēmuma 

izrakstu elektroniska dokumenta formā: 
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3.1.  nosūtīt SIA "LVĢMC", adrese – Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019; 

3.2. nodot Ances pagasta pārvaldei (A. Kajaka), Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis). 

 

18.§ 
PAR CEĻA UN STĀVLAUKUMA BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANAS LĪGUMU  

UŽAVAS 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. 

Ventspils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) plāno piedalīties biedrības „Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija” izsludinātā atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtā Eiropas 

Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras 

produktu piegādes posmos”, 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras 

ekonomikas nozarēs”, 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu 

mazināšanai” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”. Minētā 

projekta ietvaros Pašvaldība plāno veikt esošā ceļa atjaunošanu visā tā garumā un iekļaujot atjaunojamā 

teritorijā arī automašīnu stāvlaukumu, kas atrodas AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM)  

pārvaldīšanā esošajā zemes gabala daļā. Vienlaikus stāvlaukums kalpotu arī kā operatīvo dienestu 

nobrauktuve pludmalē. 

Pašvaldības plānotā projekta ietvaros LVM pārvaldīšanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts mežs 

Užava”, kadastra Nr. 98780060145, Užavas pagastā, Ventspils novadā, sastāvā esošajā zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 98780010076 ir plānots veikt daļēju būves ar kadastra apzīmējumu 

98780010076001 ("Jūras ceļš -2.posms") un stāvlaukuma pārbūvi. Minētā nekustamā īpašuma īpašnieks 

ir Latvijas valsts, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā. Pašvaldības plānotās darbības 

tiks realizētas dabas lieguma “Užava” teritorijā. Pašvaldības plānoto projektu trešajai personai 

piederošajā zemē var  realizēt saskaņā ar Ministru kabineta 20.10.2015. noteikumiem Nr.605 “Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība EJZF pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana"” un ievērojot tajos noteikto sadarbības formu noslēdzot valsts zemes 

nomas līgumu vai valsts zemes bezatlīdzības lietošanas līgumu (patapinājuma līgumu) ar zemes 

īpašnieku LVM.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu - pašvaldības autonomā funkcija 

ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

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

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana. Atbilstoši Civillikuma 

1947.pantam : "Patapinājums (lietošanas aizdevums) ir līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, 

bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu."   

Lai iepriekšminētā projekta realizācijai iegūtu Pašvaldības bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma  

“Valsts mežs Užava”, kadastra Nr. 98780060145, Užavas pagastā, Ventspils novadā, sastāvā esošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98780010076 daļu aptuveni un daļu no būves ar kadastra 

apzīmējumu 98780010076001 ir nepieciešams saņemt LVM un Zemkopības ministrijas piekrišanu. 

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23., 27.punktu; Civillikuma 1947., 1948.pantu, 

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

A.Azis, 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. Lūgt AS “Latvijas valsts meži” un Zemkopības ministrijai nodot bezatlīdzības lietošanā Ventspils 

novada pašvaldībai valsts nekustamā īpašuma “Valsts mežs Užava”, kadastra Nr. 98780060145, 

Užavas pagastā, Ventspils novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

98780010076 daļu ar aptuvenu platību 0,35* ha, kā arī daļu no ceļam būves  kadastra apzīmējums 

98780010076001, aptuveni 215* m garumā un 970 kv.m. platībā*, uz termiņu 10 (desmit) gadi, ar 

mērķi - veikt daļēju būves ar kadastra apzīmējumu 98780010076001 un stāvlaukuma pārbūvi, 

izmantojot pašvaldības un piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.  

*- ceļa garums un zemesgabala platība norādīta aptuveni, dati var tikt precizēti atbilstoši ceļa rekonstrukcijas un 

stāvlaukuma izbūves projekta dokumentācijai.  

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) sadarbībā ar Juridisko nodaļu (K. Ņikoļenko) pēc 

Ventspils novada domes protokola parakstīšanas veikt nepieciešamās darbības bezatlīdzības līguma 

saskaņošanai ar LVM un pēc attiecīgo valsts institūciju akcepta organizēt tā parakstīšanu.  

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

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

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu: 

4.1.  nosūtīt AS "Latvijas valsts meži", e-pasts: lvm@lvm.lv  

4.2.  nodot Nekustamo īpašumu nodaļai, Komunālai nodaļai, Užavas pagasta pārvaldei. 
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Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


