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A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu. 
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1. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.1, 3.§) 

“Par Ventspils novada domes komisiju sastāva noteikšanu”. 

2. Par Ventspils novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Par maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā” precizēšanu.  

3. Par Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2021.gada 

vasaras mēnešos.  

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā “Par Ventspils novada 

pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.  

5. Par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu.  

6. Par nekustamā īpašuma “Alki”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, detālplānojuma izstrādes 

darba uzdevuma termiņa pagarināšanu.  

7. Par Ventspils novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma “Par detālplānojuma nekustamā 

īpašumā “Bisītes”, Usmas pagastā” atcelšanu.  

8. Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.45 “Par 

detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rožlejas” apstiprināšanu” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem.  

9. Par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2020.gada pārskatu.  

10. Par grozījumiem 26.03.2020.apstiprinātajā Ventspils novada attīstības programmas 2020.-

2026.gadam investīciju plānā.  

11. Par atlīdzības apmēra noteikšanu Ventspils novada Vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu 

komisijām.  

12. Par dzīvokļa īpašuma “Krāces”-4, Užavas pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē.  

13. Par dzīvokļa īpašuma “Liepzari”-7, Ziru pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē.  

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

15. Par dzīvokļa īpašuma “Zūras 1”-12, Vārves pagastā, atsavināšanu.  

16. Par dzīvokļa īpašuma “Zūras 3”-2, Vārves pagastā, atsavināšanu.  

17. Par dzīvokļa “Celtnieki 2”-48, Tārgales pagastā, atsavināšanu.  

18. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 3-2, Ugāles pagastā, atsavināšanu.  

19. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 2-11, Piltenē, atsavināšanu.  

20. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

21. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

22. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

23. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

 

A.Mucenieks ierosina no darba kārtības izslēgt 9.jautājumu “Par Ventspils novada pašvaldības 

konsolidēto 2020.gada pārskatu” un papildināt ar sekojošiem jautājumiem. 

 

1. Par dalību EJZF atklātā projektu iesniegumu konkursā. 

2. Par dalību EJZF atklātā projektu iesniegumu konkursā. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 

 

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

A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis), PRET  – nav, 

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

Apstiprināt šādu 2021.gada 29.aprīļa domes sēdes darba kārtību: 

 

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

Ventspils novada domes komisiju sastāva noteikšanu”. 

2. Par Ventspils novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Par maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā” precizēšanu.  

3. Par Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2021.gada 

vasaras mēnešos.  

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā “Par Ventspils novada 

pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.  
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5. Par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu.  

6. Par nekustamā īpašuma “Alki”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, detālplānojuma izstrādes 

darba uzdevuma termiņa pagarināšanu.  

7. Par Ventspils novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma “Par detālplānojuma nekustamā 

īpašumā “Bisītes”, Usmas pagastā” atcelšanu.  

8. Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.45 “Par 

detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rožlejas” apstiprināšanu” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem.  

9. Par grozījumiem 26.03.2020.apstiprinātajā Ventspils novada attīstības programmas 2020.-

2026.gadam investīciju plānā.  

10. Par atlīdzības apmēra noteikšanu Ventspils novada Vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu 

komisijām.  

11. Par dzīvokļa īpašuma “Krāces”-4, Užavas pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē.  

12. Par dzīvokļa īpašuma “Liepzari”-7, Ziru pagastā, atsavināšanu atklātā izsolē.  

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

14. Par dzīvokļa īpašuma “Zūras 1”-12, Vārves pagastā, atsavināšanu.  

15. Par dzīvokļa īpašuma “Zūras 3”-2, Vārves pagastā, atsavināšanu.  

16. Par dzīvokļa “Celtnieki 2”-48, Tārgales pagastā, atsavināšanu.  

17. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 3-2, Ugāles pagastā, atsavināšanu.  

18. Par dzīvokļa īpašuma Maija ielā 2-11, Piltenē, atsavināšanu.  

19. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

20. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

21. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

22. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

23. Par dalību EJZF atklātā projektu iesniegumu konkursā. 

24. Par dalību EJZF atklātā projektu iesniegumu konkursā. 

1.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2017.GADA 20.JŪNIJA LĒMUMĀ 

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

NOTEIKŠANU” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

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

sastāva noteikšanu“ (protokols Nr.1, 3.§) ir apstiprināts Ventspils novada domes Darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas  komisijas sastāvs. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts Ventspils novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izvērtēšanas komisijas locekles Ināras Steberas iesniegums ar lūgumu izslēgt viņu no Darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāva sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu 

Ventspils novada pašvaldībā.  

Ņemot vērā minēto kā arī, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Ventspils novada domes Darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas turpmāku nepārtrauktu darbību, un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 balsis 

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

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

dome n o l e m j: 

1. Atbrīvot Ināru Steberu (personas kods ***) no Ventspils novada domes Darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.  
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2. Par Ventspils novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

locekli iecelt Ventspils novada pašvaldības administrācijas nekustamo īpašumu nodaļas Zemes 

lietu un nekustamā īpašuma speciālisti Iritu Āpsi (personas kods ***). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā VID Nodokļu pārvaldes 

Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļu. 

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

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

centralizēto grāmatvedību (A.Āķis)  un nosūtīt Inārai Steberai, adrese: ***. 

 

2.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2021.GADA 25.MARTA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 4 „PAR 

MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSA NOTEIKŠANU VENTSPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBĀ” PRECIZĒŠANU  

(ziņo: I.Rudbaha) 

 

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

I.Rudbaha informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 2021.gada 25.martā pieņēma lēmumu „Par Ventspils novada domes saistošo 

noteikumu „Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā” 

apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.81, 2.§). Ventspils novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk arī – VARAM) 2021.gada 14.aprīļa paziņojums Nr.1-

18/3642 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.4”, kurā tā informē, ka savas kompetences ietvaros ir 

izvērtējusi Ventspils novada domes 2021.gada 25.marta saistošos noteikumus Nr.4 „Par 

maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Ventspils novadā” (turpmāk arī – Saistošie 

noteikumi Nr.4) un pieņēmusi zināšanai, neizsakot iebildumus (pozitīvs lēmums). Vienlaikus VARAM 

atzinumā ietverts nosacījums par nepieciešamību Saistošos noteikumos Nr.4 novērst neprecizitātes:  

1) nosaukumā lietotais termins “statusa” aizstājams ar terminu “ienākumu sliekšņa”, kā to paredz 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešā daļa; 

2) atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu 

sagatavošanas noteikumi” 181.-183.punkta prasībām, izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrojama 

norāde uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, jo šajās tiesību normās nav dots deleģējums pašvaldībai 

konkrēto saistošo noteikumu izdošanai;  

3) maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2020. gada 

17. decembra noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu 

un sociālās palīdzības saņemšanu”, līdz ar ko 1.punkts izsakāms redakcijā saskaņā ar Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešajā daļā pašvaldībai noteikto deleģējumu; 

4) 2.punktā aizstājami vārdi “maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu” ar vārdiem 

“mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam”. 

Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja saņemts VARAM 

atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē 

saistošos noteikumus domes sēdē saskaņā ar atzinumā norādīto un publicē precizētos saistošos 

noteikumus, nosūtot atkārtoti tos ministrijai. Ņemot vērā iepriekš minēto un, lai nodrošinātu Ventspils 

novada domes izdoto Saistošo noteikumu Nr.4 tiesiskumu un atbilstību hierarhiski augstāka juridiska 

spēka tiesību aktiem, kā arī ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešās 

daļas noteikto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu un otro daļu un 45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR –13 balsis (A.Mucenieks, 
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G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, 

I.Apsītis, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e 

m j: 

1. Precizēt Ventspils novada domes 2021.gada 25.marta saistošos noteikumus Nr.4 „Par 

maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā” atbilstoši Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 14.aprīļa atzinumam Nr.1-183642 „Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.4”.  

2. Apstiprināt precizēto Ventspils novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 „Par 

maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā ” 

redakciju (pielikumā uz vienas lapas). 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētos saistošos noteikumus 

parakstīšanai.  

4. Šā lēmuma 2.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

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

Ventspils novada pašvaldībā, Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  oficiālajā 

tīmekļvietnē. 

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), pēc lēmuma 2.punktā minēto saistošo 

noteikumu parakstīšanas, publicēt tos pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē un kārtējā pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”.  

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

un saistošo noteikumu parakstīšanas, nosūtīt precizētos saistošos noteikumus rakstveidā un 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

3.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN GRUPU 

DARBA LAIKU 2021.GADA VASARAS MĒNEŠOS” 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

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

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju ierosinājumiem par 

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

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

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

komitejas 2021.gada 26.aprīļa atzinumu, likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 

4.punktu,21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 balsis (A.Mucenieks, 

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

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

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

iestādēs, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas, darba laiku 2021. gada vasaras periodā saskaņā ar 

1.pielikumu. 

 

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

izglītības iestāžu, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas, direktoriem līdz 2021.gada  20.maijam 

brīdināt audzēkņu vecākus par iestāžu darbu 2021.gada vasaras periodā.  

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei sagatavot un iesniegt Ventspils novada 

domes Finanšu komitejā nepieciešamo finanšu aprēķinu  pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku 

aizvietošanai 2021. gada vasaras periodā. 
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4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei(A.Klimoviča). 

 

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

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

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

pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošām skolām, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas. 

 

 

4.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2018.GADA 26.APRĪĻA LĒMUMĀ „PAR 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANU”   

(ziņo: A.Āķis) 

 

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

A.Āķim. 

A.Āķis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada domes 2018.gada 26.aprīļa sēdē ir pieņemts lēmums „Par Ventspils novada maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.21, 2.§), ar kuru apstiprināts neregulāra telpu iznomāšanas 

un inventāra nomas pakalpojumu izcenojumi.  

Lai veicinātu dažādas aktivitātes Vārves pagasta Ventavas ciema teritorijā un tai sekojošo 

uzņēmējdarbības attīstību, ir nepieciešams apstiprināt komplekso tarifu sporta nometņu uzņemšanai 

Zūru pamatskolā, Ventavas ciemā, nometnēm, kuras nepārstāv Ventspils novada iedzīvotājus. 

Kompleksais tarifs ietver bērnu sporta nometnes dalībnieku izmitināšanu Zūru pamatskolas ēkā un 

sporta laukuma un/vai skolas sporta zāles izmantošanu. Tādējādi, ir nepieciešams veikt grozījumus 

Ventspils novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmuma pielikumā, papildinot 5.sadaļu ar 5.2.punktu 

nosakot komplekso tarifu skolas telpu, sporta laukuma un skolas sporta zāles izmantošanai bērnu 

nometņu organizēšanai. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz  Finanšu komitejas 15.04.2021.sēdes atzinumu, kā arī Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 87., 88 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 

21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR –13 balsis 

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

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

dome n o l e m j: 

1. Veikt grozījumus Telpu nomas (neregulāru) un naktsmītņu maksas pakalpojumu tarifos grozot 

Ventspils novada domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmuma „Par Ventspils novada maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.21, 2.§) pielikumu: 

1.1. papildinot ar 5.2.punktu, nosakot kompleksā pakalpojuma tarifu Zūru pamatskolā sporta 

nometnes dalībnieku grupām: 

Nr. Pagasts/ciems/iestāde Sporta zāle, stadions, sporta 

laukums, internāts vai skolas 

telpas 

1 diennakts vienai personai 

(bez PVN) 

5.2. Kompleksais pakalpojums sporta nometnes 

grupām, Vārves pagasta, Ventavas ciemā, 

Zūru pamatskolā, kas iekļauj: nakšņošanu 

skolā un sporta infrastruktūras (stadiona vai 

8.36 
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skolas sporta zāle) izmantošanu līdz 6 

stundām diennaktī 

 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu BJSS (J.Ziemele), Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), 

Vārves pagasta pārvaldei (G.Ansone), Zūru pamatskolai (S.Broša),  Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis). 

 

 

5.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Āķis) 

 

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

A.Āķim. 

A.Āķis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Nolūkā noteikt Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādi sociālās dzīvojamās mājas 

"Ambulance", Ances pagastā viesu istabu izmantošanu, sniedzot fiziskām un juridiskām personām 

naktsmītņu pakalpojumu, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2.panta 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās 

daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, Ventspils novada domes Finanšu 

komitejas 15.04.2021. sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

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

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

1. Apstiprināt šādu nomas pakalpojumu maksas cenrādi par naktsmītņu izmantošanu Ventspils novada 

Ances pagasta sociālās dzīvojamās mājas “Ambulance” viesu istabā: 

Nr. Pakalpojuma veids Mērvienība 
Cena, euro, 

(bez PVN) 

1.1. Vienas guļvietas noma 1 diennakts 4.26 

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

izmantošanu Ventspils novada Ances pagasta sociālās dzīvojamās mājas “Ambulance” viesu istabā 

tiek piemērots no 2021.gada 1.maija.  

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

novirzīt 1.punktā minēto objektu uzturēšanai.  

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

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

pagasta pārvaldei (A.Kajaka), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), pašvaldības 

izpilddirektoram (J.Krilovskis). 

 

 

6.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ „ALKI“, TĀRGALES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, 

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES DARBA UZDEVUMA  TERMIŅA PAGARINĀŠANU 

(ziņo: I.Straume) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības attīstības plānotājai I.Straumei. 
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I.Straume informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā, 2021.gada 18.martā, saņemts (reģ.Nr.IN4348) SIA „EX-VALE“, 

reģ.Nr.40003714738, adrese Biķernieku iela 31-39, Rīga, valdes locekļa Kaspara Poiša iesniegums ar 

lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes Darba uzdevuma termiņa pagarināšanu nemainot 

Darba uzdevuma saturu. Detālplānojuma ierosinātājs informē, ka nekustamais īpašums „Alki“ atrodas 

dabas lieguma „Ovīši“ dabas lieguma zonā un Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Detālplānojuma 

risinājumi paredz ēku pārbūvi īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kur noteikti ierobežojumi teritorijas 

izmantošanai un apbūvei. Detālplānojuma izstrādes ietvaros tiek veikta laikietilpīga viedokļu un 

informācijas apmaiņa ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Kurzemes reģionālo vides 

pārvaldi un Dabas aizsardzības pārvaldi. Ņemot vērā minēto, detālplānojuma izstrāde ir ieilgusi. 

 

Ventspils novada dome, 2019.gada 25.aprīlī, pieņēma lēmumu (protokols Nr.42, 8.§) par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā un apstiprināja Darba uzdevumu sakarā ar plānoto savrupmājas būvniecību. Saskaņā 

ar Ventspils novada teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamais īpašums „Alki”, kadastra numurs 

9866 002 0022, Tārgales pagastā, atrodas Lūžņas ciema teritorijā, Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā, 

Ovišu dabas lieguma regulējamā režīma zonā. Pēc Ventspils novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas 

īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2), kur atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūve 

noteikumiem atļauta savrupmāju apbūve un TIN3, kas nozīmē, ka pirms konkrēta attīstības priekšlikuma 

īstenošanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājams detālplānojums. 

2019.gada 15.maijā tika noslēgts līgums starp Ventspils novada pašvaldību un SIA “EX-VALE”  par 

detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA “Reģionālie 

projekti”, vienotais reģistrācijas Nr.40003404474, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 32B-2, Rīga, LV-

1045. 

Detālplānojumam “Alki”  piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (Vides pārraudzības 

valsts biroja 2020.gada 13.janvāra lēmums Nr.4-02/1). 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem“ 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. 

Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība 

var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ka pēc būtības nav mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru 

pamata izdots Darba uzdevums, lai nodrošinātu iespēju detālplānojuma derīguma termiņā iesniegt Darba 

uzdevuma prasībām atbilstošu detālplānojuma redakciju lēmuma pieņemšanai, pamatojoties uz Ministru 

kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 

103.punktu, Administratīvā procesa likuma 47.pantu, 48.panta otro daļu, Ventspils novada domes 

2013.gada 12.septembra  saistošo noteikumu Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums“ 35.punktu, 

37.4.punktu, 54.punktu, Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

atzinumu (protokols Nr,22, 3.§), atklāti balsojot: PAR –13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

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

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

1. Pagarināt Ventspils novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.42, 8.§) „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Alki“ ar kadastra numuru 9866 002 0022, 

Tārgales pagastā, Ventspils novadā“ Darba uzdevuma derīguma termiņu līdz 2022.gada 29.aprīlim. 

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

parakstīšanas šā lēmuma izrakstu: 

2.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā Kasparam Poišam, adrese: Biķernieku iela 31-39, Rīga, LV-

1039, 

2.2. nodot pašvaldības attīstības plānotājai (I.Straume) ievietošanai teritorijas attīstības plānošanas 

sistēmā (TAPIS). 
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7.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 26.SEPTEMBRA LĒMUMA „PAR 

DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ „BISĪTES“, USMAS PAGASTĀ“ ATCELŠANU 

(ziņo: I.Straume) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības attīstības plānotājai I.Straumei. 

 

I.Straume informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā, 2021.gada 24.martā, saņemts (reģ.Nr.IN27085) Ģ.K., iesniegums ar 

lūgumu atcelt spēkā esošo detālplānojumu nekustamā īpašumā „Bisītes“, kadastra numurs 9874 010 

0138, Usmas pagastā, Ventspils novadā, ko izstrādāja SIA "Westhaus”, pēc detālplānojuma izstrādes 

ierosinātāja – Ģ.K. - pasūtījuma. 

Iesniegumā Ģ.K. norāda, ka 2020.gadā nekustamajam īpašumam tika veikta robežu pārkārtošana -  

īpašumam "Bisītes", Amjūdze, Usmas pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 9874 010 0138, tika 

pievienota daļa no nekustamā īpašuma „Jāņkalni”, Amjūdze, Usmas pagasts, Ventspils novads, kadastra 

numurs 9874 010 0139.  Ņemot vērā nekustamā īpašuma "Bisītes", kadastra numurs 9874 010 0138, 

jaunās robežas, 26.09.2013. apstiprinātā detālplānojuma risinājums nav aktuāls, zemesgabala īpašnieks 

perspektīvē plāno citus apbūves risinājumus un labiekārtojumu, paredzot to arī jaunpievienotajā 

zemesgabala daļā, pilnvērtīgi izmantojot visu nekustamā īpašuma teritoriju.   

Ventspils novada dome 2013.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 7.§) apstiprināt 

detālplānojumu nekustamā īpašumā „Bisītes“, kadastra numurs 9874 010 0138, Usmas pagastā, 

Ventspils novadā un noslēdza līgumu par detālplānojuma īstenošanas kārtību. 

 

Nekustamais īpašums ”Bisītes”, kadastra numurs 9874 010 0138, atrodas Amjūdzes ciema teritorijā, kas 

atbilstoši tā brīža spēkā esošā Usmas pagasta teritorijas plānojuma grafiskai daļai atradās zonējumā 

”Mazstāvu dzīvojamās apbūves zona” un ”Detālo plānojumu teritorijas”. Usmas pagasta Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) 3.nodaļas ”Atsevišķu izbūves teritoriju izmantošanas 

noteikumi” 47.punktā ”Detālplānojumu teritorijas” tika noteikts, ka jaunu mazstāvu dzīvojamās apbūves 

izbūves teritoriju veidošanai, tai skaitā Amjūdzē obligāti izstrādājams detālplānojums. 48.punkta 

”Mazstāvu dzīvojamā teritorija” apakšpunktā (261) noteica, ka jaunu mazstāvu dzīvojamās apbūves 

izbūves teritoriju veidošanai jebkurās izbūves teritorijās visā pagasta teritorijā obligāti izstrādājams 

detālplānojums. Apakšpunktā (262) noteikts, ka galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 

savrupmāju apbūve, apakšpunktā (263) noteikti veidi, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot 

būves uz zemes, kas paredzēta mazstāvu dzīvojamai apbūvei, tai skaitā vienas vai divu ģimeņu 

dzīvojamā māja, saimniecības ēka, palīgbūve. 

Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums „Bisītes“, kadastra 

numurs 9874 010 0138, atrodas Amjūdzes ciema teritorijā, zonējumā “Savrupmāju apbūves teritorija” 

(DzS) un atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem apbūves risinājumiem 

detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama. 

 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai 

atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšana nav veikta, kā arī 

Ventspils novada pašvaldībā netika saņemts iesniegums par termiņa pagarinājumu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo 

daļu, 29.pantu, kā arī to, ka turpmākā šo teritoriju projektēšana un būvniecība ir jāveic saskaņā ar spēkā 

esošo Ventspils novada teritorijas plānojumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, Ģ.K. iesniegumā norādīto lūgumu, Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas 2021.gada 22.aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.5, 1.§), pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām“ 14.panta otrās daļas 1.punktu un trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 

atklāti balsojot: PAR –13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, 
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A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis), PRET  – 

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

1. Atcelt Ventspils novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu (protokols Nr.9, 7.§) “Par 

detālplānojuma nekustamā īpašumā “Bisītes”, kadastra numurs 9874 010 0138, Usmas pagastā, 

Ventspils novadā” gala redakciju un atzīt par spēku zaudējušu detālplānojumu nekustamā īpašumā 

“Bisītes”, Usmas pagastā, Ventspils novadā. 

2. Lauzt 2013.gada 11.oktobra līgumu Nr.591/2013 par detālplānojuma īstenošanas kārtību. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: 

3.1. G.K.***, ***– 1050, 

3.2. nodot pašvaldības attīstības plānošanas speciālistei (I.Straume) ievietošanai teritorijas attīstības 

plānošanas sistēmā (TAPIS). 

 

8.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 24.SEPTEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.45 

„PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „ROŽLEJAS“, APSTIPRINĀŠANU“ 

ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM 

(ziņo: I.Straume) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības attīstības plānotājai I.Straumei. 

 

I.Straume informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā, 2021.gada 24.februārī, saņemts (reģ.Nr.IN2922) A.B., personas kods ***, 

norādītā adrese: ***, iesniegums ar lūgumu atcelt apstiprināto detālplānojumu „Rožlejas“, kadastra 

numurs 9884 007 0178, Vārves pagastā, Ventspils novadā, jo spēkā esošais detālplānojums ir zaudējis 

savu nozīmību un plānots savādāks nekustamā īpašuma dalījums. 

 

Detālplānojumā tika paredzēts sadalīt īpašumu deviņās zemes vienībās, paredzot apbūvi un piebraucamā 

ceļa izbūvi katrai zemes vienībai. Detālplānojums nav ticis realizēts, kā arī īpašnieks izteicis vēlmi veikt 

citādu zemes dalījumu. 

 

Ņemot vērā, ka atbilstoši spēkā esošajam Ventspils novada teritorijas plānojumam nekustamis īpašums 

„Rožlejas“ atrodas Vārves ciemā, savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), zemes sadalei detālplānojums 

nav nepieciešams. 

 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešā daļā noteikto, ka vietējā pašvaldība 

koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas 

plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu, kā arī to, ka turpmākā 

šo teritoriju projektēšana un būvniecība ir jāveic saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada teritorijas 

plānojumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nekustamā īpašuma 

„Rožlejas“ īpašnieka iesniegumā norādīto lūgumu, Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 2021.gada 22.aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām“ 14.panta otrās daļas 1.punktu un trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 

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

A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis), PRET  – nav, 

ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par Ventspils novada domes 2009.gada 24.septembra 

saistošo noteikumu Nr.45 „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Rožlejas” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” (Pielikumā uz vienas lapas). 

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā  likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) sagatavot lēmuma 1.punktā minētos saistošos noteikumus 

parakstīšanai un triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola un saistošo 

noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) triju darba dienu laikā, pēc Kancelejas 

(L.Zernevica) paziņojuma par saistošo noteikumu publicēšanu, nodrošināt šā lēmuma 1.punktā 

saistošo noteikumu publicēšanu pašvaldības mājas lapā internetā un kārtējā Ventspils novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks“ un pašvaldības attīstības plānošanas 

speciālistei (I.Straume) ievietošanai teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). 

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

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu A.B., ***. 

 

9.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 26.03.2020. APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ 

(ziņo: G.Roderte, debates: D.Vašuka) 

 

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

G.Roderte informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

D.Vašuka jautā, kādēļ izmaksas palielinājušas pa 500 00? 

G.Roderte norāda, ka iepriekš apstiprinātās izmaksas bija aptuvenās. Pirms projekta izstrādes. 

D.Vašuka jautā par uzturēšanas izmaksām. 

G.Roderte norāda, ka izmaksas šobrīd rēķina Finanšu nodaļa, jo saņemta pilnīga informācija no 

Komunālās nodaļas, lai varētu veikt šos aprēķinus. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ar Ventspils novada domes 26.03.2020. lēmumu  (protokols Nr.61, 3§.) tika apstiprināta Ventspils 

novada Attīstības programma 2020. - 2026. gadam, kas sastāv no sekojošām daļām: 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums; 

2. Stratēģiskā daļa; 

3. Rīcības plāns; 

4. Investīciju plāns; 

5. īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība; 

6. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. 

Ar Finanšu komitejas 15.04.2021. lēmumu Nr.6, 9§, ierosināts aktualizēt Investīciju plānā iekļautā 

projekta “Jūras kultūras mantojuma centrs “Vinda” izmaksas, pamatojoties uz izstrādāto tehnisko 

projektu,  lai minēto projekta pieteikumu iesniegtu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 

atbilstoši 13.04.2021. MK noteikumu Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu 

pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība” nosacījumiem. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu un 

Finanšu komitejas 15.04.2021. lēmumu, atklāti balsojot: PAR –13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

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

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

1. Izdarīt grozījumus Ventspils novada domes 26.03.2020. apstiprinātājā  Ventspils novada 

Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plāna 17.punktā., izsakot to sekojošā 

redakcijā: 

“Projekta nosaukums -  “Jūras kultūras mantojuma centrs Vinda” 

Indikatīvā summa - (EUR)2 653 450.91 EUR; 

Pašvaldības budžets – 398 017.91EUR; 

Valsts finansējums – 2 255 433 EUR; 

Valsts, ES fondu u.c. finanšu avotu nosaukums – Valsts; 

Projekta īstenošanas periods – 2021.-2023.”. 

 

2. Publicēt aktualizēto Investīciju plānu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

 

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

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu: Attīstības nodaļai (G.Roderte), Sabiedrisko 

attiecību nodaļai (M. Zvaigzne), Teritorijas plānotājai (I.Straume). 

 

4.  Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

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

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu: Sabiedrisko attiecību nodaļai (M.Zvaigzne), 

Attīstības nodaļai (G.Roderte), Teritorijas plānotājai (I.Straume), pašvaldības izpilddirektoram 

J.Krilovskim. 

 

10.§ 
PAR ATLĪDZĪBAS APMĒRA NOTEIKŠANU VENTSPILS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAI UN 

VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJĀM 

(ziņo: G.Roderte) 

 

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

G.Roderte informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada Vēlēšanu komisija jau marta mēnesī uzsākusi darbu, lai veiksmīgi noorganizētu 

2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanas Ventspils novadā. Ar 19.04.2021. lēmumu (protokols Nr.7.) 

komisija ir apstiprinājusi 12 (divpadsmit) iecirkņu komisiju sastāvu, Centrālās vēlēšanu komisijas 

noteiktajā kārtībā. 

Nepieciešams noteikt atlīdzības apmēru novada vēlēšanu komisijas, iecirkņu komisiju priekšsēdētājiem, 

sekretārēm un komisiju locekļiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 

25.punktu, likuma “Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums”21.panta trešo 

daļu un likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”3.panta 

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

A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis), PRET  – nav, 

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

http://www.ventspilsnovads.lv/
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1. Noteikt atlīdzību par vienu darba stundu Ventspils novada Vēlēšanu komisijai par darbu 

komisijā 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai: 

1.1.Ventspils novada vēlēšanu komisijai: 

1.1.1 komisijas priekšsēdētājs-7,20EUR; 

1.1.2 komisijas sekretārs- 7,20 EUR; 

1.1.3 komisijas loceklis – 6,20 EUR; 

1.2.Ventspils novada vēlēšanu iecirkņu komisijām: 

1.2.1. komisijas priekšsēdētājs-6,50EUR; 

1.2.2. komisijas sekretārs- 6,50 EUR; 

1.2.3. komisijas loceklis – 6,20 EUR; 

2. Noteikt maksimāli apmaksājamo stundu skaitu darbam Ventspils novada Vēlēšanu komisijā 

2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai: 

2.1.Ventspils novada vēlēšanu komisijai: 

2.1.1. komisijas priekšsēdētājs-70 h; 

2.1.2. komisijas sekretārs- 70 h; 

2.1.3. komisijas loceklis –40h; 

2.2.Ventspils novada vēlēšanu iecirkņu komisijām: 

2.2.1. komisijas priekšsēdētājs-45h; 

2.2.2. komisijas sekretārs- 45h; 

2.2.3. komisijas loceklis – 40 h; 

3. Uzdot finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību veikt norēķinus un kārtot grāmatvedības 

uzskaiti, kas saistīta ar Vēlēšanu komisijas darbību vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā.  

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2017.gada 26.maija lēmums, sēdes protokols 

Nr.96. 1.§. 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu: Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai  (G.Roderte), 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis). 

6.  Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

11.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA “KRĀCES” – 4, UŽAVAS PAGASTĀ,  

ATSAVINĀŠANU ATKLĀTĀ IZSOLĒ  
(ziņo: G.Landmanis) 

 

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

G.Landmanis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 18.09.2020. (reģ. Nr. IN18088) ir saņemts Užavas pagasta pārvaldes 

vadītājas L.Erlihas-Štrankas iesniegums ar ierosinājumu nodot atsavināšanai Ventspils novada 

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Krāces” – 4, Užavas pagastā, Ventspils novadā (turpmāk arī – 

Nekustamais īpašums).  Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijas 30.09.2020. lēmumā (sēdes protokols Nr.18, 19.§) noteikto uzdevumu izpildes 

ietvaros, Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir veikusi darbības un sakārtojusi 

dokumentus saistībā ar Nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā, nosacītās cenas noteikšanu 

un sagatavošanu atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa pievienojusi dokumentu 

atvasinājumus: zemesgrāmatu apliecība, telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta, sertificēta vērtētāja 

atzinums par nekustamā īpašuma tirgus vērtību. 
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Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Dzīvokļa īpašums “Krāces” – 4 ar kadastra numuru 98789000067, Užavā, Užavas pag., Ventspils 

nov., nostiprināts Užavas pagasta zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 247 - 4 uz Ventspils novada 

pašvaldības vārda 2021.gada 18.janvārī. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst 3-istabu dzīvoklis ar telpu 

grupas kadastra apzīmējumu 98780030261001021, ar kopējo platību 69,6 m2, un 6210/128480 

kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 98780030261001 (dzīvojamā māja) un 

6210/128480 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98780030261 

(platība 0,4430  ha). 

2. Dzīvokļa īpašums nevienai personai nav izīrēts. Pamatojoties uz Ventspils novada domes 

Dzīvokļu komisijas 2020.gada 14.oktobra lēmumu (sēdes prot. Nr.18, 10.§), atsavināšanai ierosinātais 

dzīvoklis “Krāces” – 4, Užavā, Užavas pagastā, atzīts par dzīvošanai nederīgu, līdz ar ko nav 

piedāvājams īrei  Ventspils novada pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

reģistrā reģistrētajām personām un tas ir izslēgts no  Pašvaldībai piederošo vai tās nomāto brīvo 

dzīvojamo telpu reģistra Nr.1. Ņemot vērā, ka Nekustamais īpašums ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, 

lai to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju izpildei, nepieciešami ievērojami līdzekļu ieguldījumi 

to atjaunošanā, kas nav lietderīgi ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma normās noteiktos principus.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 21.04.2021. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.4, kas atrodas Ventspils novadā, Užavas pagastā, “Krāces”, 

tirgus vērtību, 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 69,6 m2, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2021.gada 

1.aprīlī ir 2000 EUR (divi tūkstoši euro). Vērtējamā objekta tehniskais stāvoklis novērtēts kā apmierinošs 

/ daļēji apmierinošs / neapmierinošs.  

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

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

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

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu prasībām, publiskas personas 

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

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

pārdošana izsolē. Tādējādi, izvērtējot izklāstītos apstākļus un izdarot tiem atbilstošus lietderības 

apsvērumus, secināms, ka ir lietderīgi Nekustamos īpašumus nodot atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli 

ar augšupejošu soli, par vērtētāja noteikto tirgus cenu. 

Ievērojot apstākli, ka Nekustamais īpašums pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepieciešams, Ventspils 

novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas atzinumu 

(30.09.2020. sēdes protokols Nr.18, 19.§), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 

„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.panta 11.4.apakšpunktu, atklāti balsojot: 

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

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

novada dome n o l e m j: 

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Krāces” - 4, Užavā, Užavas pag., Ventspils nov., 

kadastra numurs 98789000067, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98780030261001021, kopējā platība 69,6 m2, un kopīpašuma 6210/128480 domājamām daļām no 

būves ar kadastra apzīmējumu 98780030261001 (dzīvojamā māja) un 6210/128480 kopīpašuma 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98780030261 (platība 0,4430  ha), 

atklātā izsolē ar sākumcenu 2000 EUR (divi tūkstoši  euro). 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krāces” – 4, Užavā, Užavas pag., Ventspils nov., izsoles 

noteikumus (pielikumā Nr.1 uz 9 lapām) un publicējamo informāciju (pielikumā Nr.2 uz 1 lapas). 

 

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

komisijai (A.Mucenieks) 2021. gada 16. jūnijā organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā 

īpašuma pirmo izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem šī lēmuma 1.pielikumā. 
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4. Noteikt, ka gadījumā, ja šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirmā izsole ir 

nesekmīga, Ventspils novada domes vārdā atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 

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

māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija. 

 

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

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

Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, nodot to publicēšanai pašvaldības laikrakstā 

„Novadnieks” un pašvaldības mājas lapā internetā: www.ventspilsnovads.lv 

 

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

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

komisijai, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Užavas pagasta pārvaldei, Nekustamo 

īpašumu nodaļai, SIA “VNK serviss”. 

 

12.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA “LIEPZARI” – 7, ZIRU PAGASTĀ,  

ATSAVINĀŠANU ATKLĀTĀ IZSOLĒ 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

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

G.Landmanis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 14.09.2020. (reģ. Nr. IN17726) ir saņemts Ziru pagasta pārvaldes vadītājas 

Dz.Ceriņas iesniegums ar ierosinājumu nodot atsavināšanai Ventspils novada pašvaldībai piederošo 

dzīvokļa īpašumu “Liepzari” – 7, Ziru pagastā, Ventspils novadā (turpmāk arī – Nekustamais īpašums).  

Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 

30.09.2020. lēmumā (sēdes protokols Nr.18, 18.§) noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils 

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

ar Nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā, nosacītās cenas noteikšanu un sagatavošanu 

atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa pievienojusi dokumentu atvasinājumus: zemesgrāmatu 

apliecība, telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta, sertificēta vērtētāja atzinums par nekustamā 

īpašuma tirgus vērtību. 

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Dzīvokļa īpašums “Liepzari” – 7 ar kadastra numuru 98909000062, Zirās, Ziru pag., Ventspils 

nov., nostiprināts Ziru pagasta zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 100000503374 - 7 uz Ventspils novada 

pašvaldības vārda 2020.gada 11.novembrī. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst 4-istabu dzīvoklis ar 

telpu grupas kadastra apzīmējumu 98900010364001008, ar kopējo platību 90,5 m2, un 744/5952 

kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 98900010364001 (dzīvojamā māja) un 

744/5952 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98900010364 

(platība 0,2514  ha). 

2. Dzīvokļa īpašums nevienai personai nav izīrēts. Pamatojoties uz Ventspils novada domes 

Dzīvokļu komisijas 2020.gada 14.oktobra lēmumu (sēdes prot. Nr.18, 9.§), atsavināšanai ierosinātais 

dzīvoklis “Liepzari” – 7, Zirās, Ziru pagastā, atzīts par dzīvošanai nederīgu, līdz ar ko nav piedāvājams 

īrei  Ventspils novada pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrā 

reģistrētajām personām un tas ir izslēgts no  Pašvaldībai piederošo vai tās nomāto brīvo dzīvojamo telpu 

reģistra Nr.1. Ņemot vērā, ka Nekustamais īpašums ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, lai to izmantotu 

pašvaldības autonomo funkciju izpildei, nepieciešami ievērojami līdzekļu ieguldījumi to atjaunošanā, 

kas nav lietderīgi ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma normās noteiktos principus.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 21.04.2021. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.7, kas atrodas Ventspils novadā, Ziru pagastā, “Liepzari”, tirgus 
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vērtību, 4-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 90,5 m2, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2021.gada 

1.aprīlī ir 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro). Vērtējamā objekta tehniskais stāvoklis novērtēts 

kā daļēji apmierinošs /apmierinošs.  

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

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

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

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu prasībām, publiskas personas 

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

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

pārdošana izsolē. Tādējādi, izvērtējot izklāstītos apstākļus un izdarot tiem atbilstošus lietderības 

apsvērumus, secināms, ka ir lietderīgi Nekustamos īpašumus nodot atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli 

ar augšupejošu soli, par vērtētāja noteikto tirgus cenu. 

Ievērojot apstākli, ka Nekustamais īpašums pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepieciešams, Ventspils 

novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas atzinumu 

(30.09.2020. sēdes protokols Nr.18, 18.§), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 

„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.panta 11.4.apakšpunktu, atklāti balsojot: 

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

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

novada dome n o l e m j: 

1.Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Liepzari” - 7, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., 

kadastra numurs 98909000062, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

989000100364001008, kopējā platība 90,5 m2, un kopīpašuma 744/5952 domājamām daļām no būves 

ar kadastra apzīmējumu 989000100364001 (dzīvojamā māja) un 744/5952 kopīpašuma domājamās 

daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 989000100364 (platība 0,2514  ha), atklātā izsolē ar 

sākumcenu 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro). 

 

2.Apstiprināt nekustamā īpašuma “Liepzari” – 7, Zirās, Ziru pag., Ventspils nov., izsoles noteikumus 

(pielikumā Nr.1 uz 9 lapām) un publicējamo informāciju (pielikumā Nr.2 uz 1 lapas). 

 

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

komisijai (A.Mucenieks) 2021. gada 16. jūnijā organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma 

pirmo izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem šī lēmuma 1.pielikumā. 

 

4.Noteikt, ka gadījumā, ja šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirmā izsole ir nesekmīga, 

Ventspils novada domes vārdā atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 

pirmajai, otrajai, trešajai un piektajai daļai ir tiesīga rīkoties Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 

un mantas atsavināšanas komisija. 

 

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

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

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, nodot to publicēšanai pašvaldības laikrakstā „Novadnieks” 

un pašvaldības mājas lapā internetā: www.ventspilsnovads.lv 

 

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

lēmuma izrakstu Ventspils novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas 

komisijai, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Ziru pagasta pārvaldei, Nekustamo īpašumu 

nodaļai, SIA “VNK serviss”. 
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13.§ 
PAR PIEKRIŠANU IEGŪT KRIEVIJAS PILSOŅA ĪPAŠUMĀ  

ZEMESGABALU "PRIEDES 254" TĀRGALES 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. 

 

*** 

14.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA “ZŪRAS 1” - 12, VĀRVES PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

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

G.Landmanis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 2020.gada 11.septembrī ir saņemts V.Z., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN17566), ar lūgumu atsavināt īrēto dzīvokli “Zūras 1” – 

12, Vārves pag., Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums). Ventspils novada domes Pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2020.gada 4.novembra lēmumā (sēdes 

protokols Nr.22, 8.§) 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 “Zūras 1” – 12 ar kadastra numuru 98849000314, Zūrās, Vārves pag., 

Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums), nostiprināts Vārves pagasta zemesgrāmatās 

nodalījumā Nr. 353 - 12 uz Ventspils novada pašvaldības vārda 2020.gada 10.novembrī. Nekustamā 

īpašuma sastāvā ietilpst telpu grupa - 2-istabu dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98840130073001003, 

ar kopējo platību 49,1 m2, un kopīpašuma 491/8166 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

98840130073001 (dzīvojamā māja), no būves ar kadastra apzīmējumu 98840130073002 (šķūnis) un 

491/8166 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98840130073 (platība 0,4121 

ha). 

2. Starp SIA „VNK serviss” kā Izīrētāju un V.Z. kā Īrnieku 01.09.2020. noslēgts dzīvojamās 

telpas īres līgums Nr.1.-13.1/37 par 2-istabu dzīvokļa "Zūras 1" - 12, Zūrās, Vārves pag., Ventspils nov., 

ar kopējo platību 49,1 m2, lietošanu uz laiku līdz – 01.09.2021. Īres līgumā nav ierakstīti citi pilngadīgi 

ģimenes locekļi.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 23.04.2021. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.12, kas atrodas Ventspils novadā, Vārves pagastā, Zūras, “Zūras 

1”, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, 2-istabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 49,1 m2, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2021.gada 9.aprīlī ir 1200 EUR 

(viens tūkstotis divi simti euro). Vērtējamā objekta tehniskais stāvoklis novērtēts kā apmierinošs / labs. 

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

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

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

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

normām izrietošas tiesības ierosināt attiecīgās Ventspils novada pašvaldības nekustamās mantas 

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

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

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

vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu pieņem atvasinātas publiskas personas 

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

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

noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem.  

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

atsavināšanas komisijas atzinumu (04.11.2020. sēdes protokols Nr.22, 8.§), un pamatojoties uz likuma 

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

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

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

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

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

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Zūras 1” – 12, Zūras, Vārves pag., Ventspils nov., 

kadastra numurs 98849000314, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98840130073001003, ar kopējo platību 49,1 m2, un 491/8166 kopīpašuma domājamām daļām no 

būves ar kadastra apzīmējumu 98840130073001 (dzīvojamā māja), no būves ar kadastra apzīmējumu 

98840130073002 (šķūnis) un 491/8166 kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 98840130073 (platība 0,4121 ha), par nosacīto cenu 1200 EUR (viens tūkstotis 

divi simti euro), pārdodot to pirmpirkuma tiesīgai personai – dzīvokļa īrniecei V.Z.. 
 

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

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa “Zūras 1” – 12, Zūrās, Vārves pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98849000314, atsavināšanas paziņojumu V.Z. par apstiprināto 

nosacīto cenu (patieso vērtību) un nodod to Kancelejai nosūtīšanai adresātam pa pastu. 

 

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

avansa maksājums 10% apmērā iemaksājama atsavināšanas paziņojumā norādītajā Ventspils novada 

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

saņēmis atsavināšanas paziņojumu. 

 

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 “Zūras 1” – 12, Vārves pag., Ventspils nov., kadastra numurs 

98849000314, platība 49,1 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 V.Z. vienkāršā pasta sūtījumā uz adresi: ***; 

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

(A.Āķis), SIA “VNK serviss”. 

 

 

15.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA „ZŪRAS 3” - 2, VĀRVES PAGASTĀ, ATSAVINĀŠANU  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

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

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

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada pašvaldībā 2020.gada 19.maijā ir saņemts A.Ā., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN9434), ar lūgumu atsavināt viņa īrēto dzīvokli „Zūras 

3” - 2, Vārves pag., Ventspils nov. Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 

un mantas atsavināšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 09.12.2020. lēmumā (sēdes prot. Nr.24, 3.§) 

un 23.04.2021. (sēdes prot. Nr.5, 4.§) noteikto uzdevumu izpildes 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 „Zūras 3” - 2 ar kadastra numuru 98849000317, Zūrās, Vārves pag., 

Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums), nostiprināts Vārves pagasta zemesgrāmatās 

nodalījumā Nr. 351 - 2 uz Ventspils novada pašvaldības vārda 27.01.2021. Nekustamā īpašuma sastāvā 

ietilpst telpu grupa - 1-istabas dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98840130072001008, ar kopējo platību 

29,1 m2, un 301/5247 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 98840130072001 

(dzīvojamā māja), no būves ar kadastra apzīmējumu 98840130072002 (šķūnis), no būves ar kadastra 

apzīmējumu 98840130072003 (šķūnis) un 301/5247 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 98840130072 (platība 0,3190 ha). Saskaņā ar SIA „VNK serviss” sniegto 

informāciju, Ventspils novada pašvaldība minētajā dzīvoklī 2019.gada oktobrī veikusi neatliekamos un 

derīgos ieguldījumus - logu maiņu (tāmes summa 964,90 EUR).  

2. Starp SIA „VNK serviss” kā Izīrētāju un A.Ā. kā Īrnieku 27.07.2020. noslēgts dzīvojamās 

telpas īres līgums Nr.1.13.1/26, ar kuru pārjaunots 22.08.2017. īres līgums, par 1-istabas dzīvokļa ar 

kopējo platību 30,1 m2, „Zūras 3” - 2, Zūrās, Vārves pag., Ventspils nov., lietošanu uz laiku līdz 

01.02.2022. Īres līgumā nav ierakstīti citi pilngadīgi ģimenes locekļi.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 23.04.2021. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.2, kas atrodas Ventspils novadā, Vārves pagastā, Zūras, „Zūras 

3”, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, 1-istabas 

dzīvokļa ar kopējo platību 29,1 m2, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2021.gada 9.aprīlī ir 700 EUR 

(septiņi 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 A.Ā. ir tiesību subjekts, kuram ir no publisko tiesību normām 

izrietošas tiesības ierosināt attiecīgā Ventspils novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 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 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka Publiska persona tiesīga rīkoties lietderīgi ar finanšu līdzekļiem un mantu, 

Komisija atzīst, ka nosakot Nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu, jāievērtē dzīvokļa īpašumā veiktie 

pašvaldības neatliekamie un derīgie ieguldījumi, piemērojot Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 2.pielikuma 1.4.apakšpunktā 

noteikto nekustamā īpašuma nolietojuma normu – 10% gadā. Līdz ar to, atsavināšanas cena dzīvoklim 

“Zūras 3” - 2, Zūrās, Vārves pag., nosakāma 1568,41 EUR (tajā skaitā 700,00 EUR sertificētā vērtētāja 

noteiktā cena, 868,41 EUR pašvaldības veiktie ieguldījumi (-10% no tāmes summas).  

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

atsavināšanas komisijas atzinumus (09.12.2020. sēdes prot. Nr.24, 3.§, 23.04.2021. sēdes prot. Nr.5, 4.§) 



 20 

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, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta" 11.panta 11.4.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR –13 balsis 

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

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

dome n o l e m j: 

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Zūras 3” - 2, Zūrās, Vārves pag., Ventspils nov., 

kadastra numurs 98849000317, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98840130072001008, ar kopējo platību 29,1 m2, un 301/5247 kopīpašuma domājamām daļām no 

būves ar kadastra apzīmējumu 98840130072001 (dzīvojamā māja), no būves ar kadastra apzīmējumu 

98840130072002 (šķūnis), no būves ar kadastra apzīmējumu 98840130072003 (šķūnis) un 301/5247 

kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98840130072 (platība 

0,3190 ha), par nosacīto cenu 1568,41 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit astoņi euro, 41 

cents), (tajā skaitā 700,00 EUR sertificētā vērtētāja noteiktā cena, 868,41 EUR pašvaldības veiktie 

ieguldījumi),  pārdodot to pirmpirkuma tiesīgai personai – īrniekam A.Ā.. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa “Zūras 3” - 2, Vārves pag., Ventspils 

nov., kadastra numurs 98849000317, atsavināšanas paziņojumu A.Ā. par 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) dzīvokļa īpašumu „Zūras 3”- 2, Vārves pag., Ventspils nov., kadastra numurs 

98849000317, platība 29,1 m2. 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

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

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

grāmatvedību (A.Āķis), SIA “VNK serviss”. 

 

 

16.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA “CELTNIEKI 2” - 48, TĀRGALES 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 2020.gada 5.oktobrī ir saņemts D.K., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN19646), ar lūgumu atsavināt Z.K., personas kods ***, 

izīrēto dzīvokli “Celtnieki 2” – 48, Tārgales pag., Ventspils nov. (turpmāk arī – Nekustamais īpašums). 

Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 

2020.gada 4.novembra lēmumā (sēdes protokols Nr.22, 6.§) noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, 
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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 “Celtnieki 2” – 48 ar kadastra numuru 98669000271, Tārgalē, Tārgales 

pag., Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums), nostiprināts Tārgales pagasta zemesgrāmatās 

nodalījumā Nr. 666 - 48 uz Ventspils novada pašvaldības vārda 2021.gada 6.janvārī. Nekustamā īpašuma 

sastāvā ietilpst telpu grupa - 2-istabu dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98660260128001048, ar kopējo 

platību 45,2 m2, un kopīpašuma 452/28360 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

98660260128001 (dzīvojamā māja) un 452/28360 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 98660260128 (platība 0,65 ha). 

2. Starp Ventspils novada pašvaldību kā Izīrētāju un Z.K. kā Īrnieku 19.06.2012. noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.07-tac2-48, ar kuru pārjaunots 18.01.1993. noslēgtais īres līgums, par 

2-istabu dzīvokļa "Celtnieki 2" - 48, Tārgales pag., ar kopējo platību 45,2 m2, lietošanu uz nenoteiktu 

laiku. Īres līgumā ir ierakstīti trīs pilngadīgi ģimenes locekļi – A.K. (laulātais), D.K. (meita) un I.R. 

(meita).  Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta nosacījumiem, ierosinātājs 

iesniedzis pašvaldībā 01.10.2020. Ventspils novada bāriņtiesas apliecinātu vienošanās līgumu starp 

īrnieku un pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, ka dzīvokļa īpašums “Celtnieki 2” – 48, Tārgales pag., 

Ventspils nov. tiks atsavināts no pašvaldības uz D.K. vārda. 

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 23.04.2021. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.48, kas atrodas Ventspils novadā, Tārgales pagastā, Tārgale, 

“Celtnieki 2”, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, 

2-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 45,2 m2, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2021.gada 9.aprīlī ir 

1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro). Vērtējamā objekta tehniskais stāvoklis novērtēts kā 

apmierinošs. 

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

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

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

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

faktiskajiem apstākļiem secināms, ka D.K. 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 (04.11.2020. sēdes protokols Nr.22, 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 –13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

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

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Celtnieki 2” – 48, Tārgalē, Tārgales pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98669000271, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98660260128001048, kopējo platību 45,2 m2, un kopīpašuma 452/28360 domājamām daļām no 

būves ar kadastra apzīmējumu 98660260128001 (dzīvojamā māja), un 452/28360 domājamām daļām 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660260128 (platība 0,65  ha), par nosacīto cenu 1800 

EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro), pārdodot to pirmpirkuma tiesīgai personai – D.K..  
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2. Uzdot pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (G. Landmanis) trīs darba dienu laikā pēc domes 

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa “Celtnieki 2” – 48, Tārgale, Tārgales 

pag., Ventspils nov., kadastra numurs 98669000271, atsavināšanas paziņojumu D.K. 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 “Celtnieki 2” – 48, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., kadastra 

numurs 98669000271, platība 45,2 m2. 

 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

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

5.2. nosūtīt uz norādīto e-pasta adresi: d-k2@inbox.lv; 

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

grāmatvedību (A.Āķis), SIA „VNK serviss”. 

 

17.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA SKOLAS IELA 3 - 2, 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 2020.gada 10.septembrī ir saņemts J.L., personas kods ***, norādītā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN17511), ar lūgumu atsavināt viņa īrēto dzīvokli Skolas 

ielā 3 – 2, Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums). Ventspils novada 

domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2020.gada 

4.novembra lēmumā (sēdes protokols Nr.22, 13.§) noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils 

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

nostiprināšanu 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 Skolas iela 3 - 2, ar kadastra numuru 98709000392, Ugālē, Ugāles pag., 

Ventspils nov., nostiprināts Ugāles pagasta zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 419 - 2 uz Ventspils novada 

pašvaldības vārda 2020.gada 10.novembrī. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst telpu grupa – 2-istabu 

dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98700120101001002, ar kopējo platību 49,5 m2, un 467/8186 

kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 98700120101001 un 

467/8186 kopīpašuma domājamās daļas no divām zemes vienībām ar kopējo platību 0,3290 ha, ar 

kadastra apzīmējumiem:  98700120100 (platība 0,0680 ha) un 98700120101 (platība 0,2610 ha). 

2. Starp SIA „VNK serviss” kā Izīrētāju un J.L.kā Īrnieku 01.10.2018. noslēgts dzīvojamās telpas 

īres līgums Nr.141 par 2-istabu dzīvokļa Skolas iela 3 - 2, Ugāles pag., Ventspils nov., ar kopējo platību 

49,5 m2, lietošanu uz laiku – līdz 01.10.2021. Īres līgumā nav ierakstīti citi pilngadīgi ģimenes locekļi. 

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 23.04.2021. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.2, kas atrodas Ventspils novadā, Ugāles pagastā, Ugāle, Skolas 

mailto:d-k2@inbox.lv
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iela 3, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, 2-

istabu dzīvokļa ar kopējo platību 49,5 m2, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2021.gada 13.aprīlī ir 1300 

EUR (viens tūkstotis trīs 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 J.L. 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 (04.11.2020. sēdes protokols Nr.22, 13.§), un pamatojoties uz likuma 

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

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

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

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

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

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Skolas iela 3 - 2, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils 

nov., kadastra numurs 98709000392, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 

98700120101001002, ar kopējo platību 49,5 m2, un 467/8186 kopīpašuma domājamās daļas no 

dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 98700120101001 un 467/8186 kopīpašuma domājamās 

daļas no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:  98700120100 (platība 0,0680ha) un 

98700120101 (platība 0,2610 ha), par nosacīto cenu 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro), 

pārdodot to pirmpirkuma tiesīgai personai - dzīvokļa īrniekam J.G.  

 

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

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa Skolas iela 3 – 2, Ugāles pag., Ventspils 

nov., kadastra numurs 98709000392, atsavināšanas paziņojumu J.L. 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 Skolas iela 3 - 2, Ugāles pag., Ventspils nov., kadastra numurs 

98709000392, platība 49,5 m2. 

 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

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

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

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

(A.Āķis), SIA „VNK   serviss”. 

mailto:jleigut@icluod.com
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18.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA MAIJA IELĀ 2 – 11, PILTENĒ, ATSAVINĀŠANU  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

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

G.Landmanis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

       Ventspils novada pašvaldībā 2020.gada 25.augustā ir saņemts E.I., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***, iesniegums (reģ. Nr. IN15882), ar lūgumu atsavināt viņas īrēto dzīvokli Maija 

ielā 2 – 11, Piltenē, Ventspils nov. (turpmāk – Nekustamais īpašums). Ventspils novada domes 

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 

04.11.2020. lēmumā (sēdes prot. Nr.22, 16.§) un 23.04.2021. (sēdes prot. Nr.5, 6.§) noteikto uzdevumu 

izpildes 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 Maija ielā 2 - 11 ar kadastra numuru 98139000194, Piltenē, Ventspils nov. 

(turpmāk – Nekustamais īpašums), nostiprināts Piltenes pilsētas zemesgrāmatās nodalījumā Nr. 209 - 11 

uz Ventspils novada pašvaldības vārda 26.11.2020. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst telpu grupa - 1-

istabas dzīvoklis ar kadastra apzīmējumu 98130050303001011, ar kopējo platību 28,5 m2, un 

2850/120390 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 98130050303001 

(dzīvojamā māja), no būves ar kadastra apzīmējumu 98130050303002 (šķūnis) un 2850/120390 

kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98130050303 (platība 0,2483 

ha). Saskaņā ar Piltenes pilsētas pārvaldes sniegto informāciju, Ventspils novada pašvaldība minētajā 

dzīvoklī 2019.gada novembrī veikusi neatliekamos un derīgos ieguldījumus - logu maiņu (tāmes summa 

733,41 EUR).  

2. Starp Ventspils novada pašvaldību kā Izīrētāju un E.I. kā Īrnieku 01.03.2012. noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.133/12, ar kuru pārjaunots 01.08.2002. īres līgums, par 1-istabas 

dzīvokļa Maija ielā 2 - 11, Piltenē, Ventspils nov., ar kopējo platību 28,5 m2, lietošanu uz nenoteiktu 

laiku. Īres līgumā nav ierakstīti citi pilngadīgi ģimenes locekļi.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 23.04.2021. 

sagatavotajā "Atzinumā par dzīvokļa Nr.11, kas atrodas Ventspils novadā, Piltene, Maija ielā 2, patieso 

vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, 1-istabas dzīvokļa ar 

kopējo platību 28,5 m2, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2021.gada 9.aprīlī ir 780 EUR (septiņi simti 

astoņdesmit euro). Vērtējamā objekta tehniskais stāvoklis novērtēts kā daļēji apmierinošs.  

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

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

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

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

faktiskajiem apstākļiem secināms, ka E.I.ir tiesību subjekts, kuram ir no publisko tiesību normām 

izrietošas tiesības ierosināt attiecīgā Ventspils novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 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 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka Publiska persona tiesīga rīkoties lietderīgi ar finanšu līdzekļiem un mantu, 



 25 

Komisija atzīst, ka nosakot Nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu, jāievērtē dzīvokļa īpašumā 

veiktie pašvaldības neatliekamie un derīgie ieguldījumi, piemērojot Ministru kabineta 2018.gada 

13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 2.pielikuma 

1.4.apakšpunktā noteikto nekustamā īpašuma nolietojuma normu – 10% gadā. Līdz ar to, atsavināšanas 

cena dzīvoklim Maija ielā 2 – 11, Piltenē, nosakāma 1440 EUR (tajā skaitā 780 EUR sertificētā vērtētāja 

noteiktā cena, 660 EUR pašvaldības veiktie ieguldījumi (-10% no tāmes summas).  

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

atsavināšanas komisijas atzinumus (27.05.2020. sēdes prot. Nr.10, 18.§, 23.04.2021. sēdes prot. Nr.5, 

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

daļu, Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta" 11.panta 11.4.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR –13 balsis (A.Mucenieks, 

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

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

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Maija ielā 2 – 11, Piltenē, Ventspils nov., kadastra 

numurs 98139000194, sastāvošu no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 98130050303001011, ar 

kopējo platību 28,5 m2, un 285/120390 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 

apzīmējumu 98130050303001 (dzīvojamā māja), no būves ar kadastra apzīmējumu 98130050303002 

(šķūnis) un 285/120390 kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

98130050303 (platība 0,2483 ha), par nosacīto cenu 1440 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit 

euro), (tajā skaitā 780 EUR sertificētā vērtētāja noteiktā cena, 660 EUR pašvaldības veiktie 

ieguldījumi),  pārdodot to pirmpirkuma tiesīgai personai – īrniecei E.I.. 

 

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

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā dzīvokļa Maija ielā 2 – 11, Piltenē, Ventspils 

nov., kadastra numurs 98139000194, atsavināšanas paziņojumu E.I. par 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) dzīvokļa īpašumu Maija iela 2 – 11, Piltenē, Ventspils nov., kadastra numurs 98139000194, 

platība 28,5 m2. 

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

parakstīšanas protokola izrakstu: 

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

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

grāmatvedību (A.Āķis), SIA “VNK serviss”. 

 

19.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ventspils novada pašvaldībā 19.02.2021. (reģ.Nr.IN2713) saņemts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas saskaņojums aizdevuma pieteikumam investīciju projektam “Teritorijas 

labiekārtojums Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē, Ventspils novadā”. Aizdevums izsniedzams atbilstoši 

likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5. punktam. 

Saskaņā ar iepirkuma „Teritorijas labiekārtojums Rožu iela 2 un Rožu iela 4, Piltenē, Ventspils novadā” 

ar identifikācijas Nr. VND2021/12, rezultātiem, nepieciešamais finansējuma apmērs ir 183 419,70 EUR 

(t.sk.PVN). Pēc veiktās cenu aptaujas noskaidrots, ka būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA 

“BŪUZ” par līguma cenu 3687,48 eiro ar PVN.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

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

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

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

1. Ņemt aizņēmumu prioritārām vajadzībām no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi 

teritorijas labiekārtojumam Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē, Ventspils novadā, 187 107, 18 EUR 

(simtu astoņdesmit septiņi tūkstoši simtu septiņi euro un 18 centi), t.sk.PVN 21% apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 15 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 

10.decembra noteikumu Nr.590  „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomē līdz 2021.gada 5.maijam. 

 

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

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

 

20.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Saskaņā ar 27.04.2021. Ministru kabineta rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem 

valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, Ventspils 

novada pašvaldības iesniegtais projekts par pašvaldības autoceļu P – 04 “Gaiļkalnu kapi-Vecmuižciems” 

no 3,01 līdz 3,46 (0,45 km)  un autoceļa P - 06 “Vējdzirnavas-Lielferma” no 0,00 līdz 0,25 (0,25 km) 

brauktuves virsmas atjaunošanai Piltenes pagastā, Ventspils novadā,  ir apstiprināts. 

Saskaņā ar iepirkuma „Pašvaldības autoceļu P - 04 un P - 06 brauktuves virsmas atjaunošana Piltenes 

pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr.VND 2021/5, rezultātiem, nepieciešamais finansējuma 

apmērs ir 76 557,50 EUR (t.sk.PVN). 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz MK 2021.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.242 “Augstas gatavības 

pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība” 3.1.1.apakšpunktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2019.gada 

10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, 

atklāti balsojot: PAR –12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, 



 27 

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

ATTURAS – 1 balss (D.Vašuka), Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldības autoceļu P – 

04 “Gaiļkalnu kapi-Vecmuižciems” no 3,01 līdz 3,46 (0,45 km)  un autoceļa P - 06 “Vējdzirnavas-

Lielferma” no 0,00 līdz 0,25 (0,25 km) brauktuves virsmas atjaunošanai Piltenes pagastā, Ventspils 

novadā, 65 073,88  EUR (sešdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit trīs euro un 88 centi), t.sk.PVN 21% 

apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Piešķirt līdzfinansējumu 11 483,62 euro apmērā no pašvaldības 2021.gada budžeta no autoceļa 

fonda līdzekļiem. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 15 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

5. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 

10.decembra noteikumu Nr.590  „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomē līdz 2021.gada 5.maijam. 
 

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

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

 

21.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Saskaņā ar 27.04.2021. Ministru kabineta rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem 

valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, Ventspils 

novada pašvaldības iesniegtais projekts par pašvaldības autoceļa P – 03 “Gārzde – Ūdrandes darbnīca” 

brauktuves virsmas atjaunošana Piltenes pagastā, Ventspils novadā,  ir apstiprināts. 

Saskaņā ar iepirkuma „Pašvaldības autoceļa P – 03 “Gārzde – Ūdrandes darbnīca” brauktuves virsmas 

atjaunošana Piltenes pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr. VND2021/8, rezultātiem, 

nepieciešamais finansējuma apmērs ir 108 646,38 EUR (t.sk.PVN). 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz MK 2021.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.242 “Augstas gatavības 

pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība” 3.1.1.apakšpunktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2019.gada 

10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, 

atklāti balsojot: PAR –12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis), PRET  – nav, ATTURAS – 1 

balss (D.Vašuka), Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldības autoceļa P – 

03 “Gārzde – Ūdrandes darbnīca” brauktuves virsmas atjaunošanai Piltenes pagastā, Ventspils 

novadā, 92 349,42 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro un 42 centi), 

t.sk.PVN 21% apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
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3. Piešķirt līdzfinansējumu 16 296,96 euro apmērā no pašvaldības 2021.gada budžeta no autoceļa fonda 

līdzekļiem. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 15 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

5. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot aizņēmuma 

saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra 

noteikumu Nr.590  „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē līdz 2021.gada 5.maijam. 

 

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

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

 

 

22.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar 27.04.2021. Ministru kabineta rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem 

valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, Ventspils 

novada pašvaldības iesniegtie projekti par Ganību ielas brauktuves virsmas atjaunošana 1,077 km 

kopgarumā Piltenē, Ventspils novadā, un pašvaldības autoceļa T–07 “Laukceltnieks – Spīdolas” 

brauktuves virsmas atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā  ir apstiprināti. 

Saskaņā ar iepirkumu „Ganību ielas brauktuves virsmas atjaunošana 1,077 km kopgarumā Piltenē, 

Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr. VND2021/9, un “Pašvaldības autoceļa T–07 “Laukceltnieks – 

Spīdolas” brauktuves virsmas atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas 

Nr.VND2021/11, rezultātiem, kopējais nepieciešamais finansējuma apmērs ir 125 356,80 EUR 

(t.sk.PVN). 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz MK 2021.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.242 “Augstas gatavības 

pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība” 3.1.1.apakšpunktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2019.gada 

10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, 

atklāti balsojot: PAR –12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis), PRET  – nav, ATTURAS – 1 

balss (D.Vašuka), Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi Ganību ielas brauktuves 

virsmas atjaunošanai 1,077 km kopgarumā Piltenē, Ventspils novadā un pašvaldības autoceļa T–07 

“Laukceltnieks – Spīdolas” brauktuves virsmas atjaunošanai Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 

106 553,28 EUR (viens simts seši tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro un 28 centi), t.sk.PVN 21% 

apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Piešķirt līdzfinansējumu 18 803,52 euro apmērā no pašvaldības 2021.gada budžeta no autoceļa fonda 

līdzekļiem. 
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4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 15 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

5. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot aizņēmuma 

saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra 

noteikumu Nr.590  „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē līdz 2021.gada 5.maijam. 

 

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

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

 

 

23.§ 
PAR DALĪBU EJZF ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ  

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta koordinatorei E.Roģei. 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Eiropas Jūrlietu un 

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

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

aktivitātē 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”, 

ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020” ietvaros izsludinājusi biedrība 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts pašvaldības iniciatīvām dabas vērtību un vides 

resursu saglabāšanai un tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanai. Projektu iesniegumu 

pieņemšana notiek līdz 2021. gada 10. maijam.  

Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam Investīciju plāna 

vidējtermiņa prioritātē VTP2: “Ekoloģiski tīras vides saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga 

izmantošana” uzdevumā U.11.4 pozīcijā Nr. 58 paredzēts īstenot projektu “Ceļa "Uz – 28 Lejiņas – 

Pludmale” Užavas pagastā pārbūve/atjaunošana piekrastes pieejamības uzlabošanai”, pašvaldībā ir 

izstrādāts būvprojekts “Pašvaldības autoceļa Uz - 28 "Lejiņas - pludmale" no 2.32 līdz 3.20 km un 

pašvaldības autoceļa Uz - 35 "Lībciems - Vārnas - pludmale" no 0.00 līdz 0.41 km brauktuves pārbūve 

Užavas pagastā, Ventspils novadā”. Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības 

uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā. Plānotās kopējās būvdarbu 

izmaksas sastāda 136 520,02 EUR ar PVN. Būvuzraudzības izmaksas plānotas 4 000,00 EUR apmērā, 

bet autoruzraudzība – 605,00 EUR.   

Projekta kopējās izmaksas plānotas 141 125,02 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas plānotas 141 

125,02 EUR apmērā, bet EJZF finansējums – 127 012,52 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums projektā – 

14 112,50 EUR.  

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

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

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

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā” 

iesnieguma iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu iesniegumu 

konkursa EJZF Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam 

apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē 
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43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu 

mazināšanai” ietvaros līdz 2021. gada 10. maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 14 112,50 (četrpadsmit tūkstoši 

viens simts divpadsmit eiro un piecdesmit centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 

141 125,02 (viens simts četrdesmit viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci eiro un divi centi), no 

pašvaldības 2021. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 

EUR 141 125,02 (viens simts četrdesmit viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci eiro un divi 

centi), bet EJZF finansējums - EUR 127 012,52  (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši divpadsmit 

eiro un  piecdesmit divi centi).  

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

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

Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Užavas pagasta pārvaldei (L. Erliha - Štranka). 

 

24.§ 
PAR DALĪBU EJZF ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ  

(ziņo: E.Roģe, debates: G.Bože, M.Dadzis, A.Zariņš) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta koordinatorei E.Roģei. 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

G.Bože jautā, vai projekts tiks realizēts uz pašvaldības zemes. 

E.Roģe norāda, ka daļa ir Latvijas Valsts mežu teritorijā, saskaņojums saņemts. 

M.Dadzis norāda, ka Latvijas Valsts mežu zemē būs ceļš, kas iet uz pludmali- kabeļi, novērošanas 

stacija, tualetes. Būs tīkli, kas būs uz baznīcas zemes, bet par to ir noslēgts līgums. 

A.Zariņš jautā, vai zināmas apsaimniekošanas izmaksas. 

E.Roģe norāda, ka projektā tas nebija nepieciešams un īsti nav veikta izpēte. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Eiropas Jūrlietu un 

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

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

aktivitātē 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”, 

ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020” ietvaros izsludinājusi biedrība 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts pašvaldības iniciatīvām dabas vērtību un vides 

resursu saglabāšanai un tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanai. Projektu iesniegumu 

pieņemšana notiek līdz 2021. gada 10. maijam.  

Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam Investīciju plāna 

vidējtermiņa prioritātē VTP2: “Ekoloģiski tīras vides saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga 

izmantošana” uzdevumā U.11.4 pozīcijā Nr. 56 paredzēts īstenot projektu “Piebraucamā ceļa, auto 

stāvlaukuma Centra pludmalē Jūrkalnē pārbūve/atjaunošana piekrastes pieejamības uzlabošanai”, 

pašvaldībā ir izstrādāti būvprojekti “Pašvaldības autoceļa J-13 „Centra pludmale” izbūve, piekļuves 

uzlabošana Baltijas jūras pludmalei, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” un “Ūdens kanalizācijas tīklu 

izbūve, sanitārā mezgla uzstādīšana dabas un atpūtas parkā „Ugunspļava”, Jūrkalnes pagastā, Ventspils 

novadā”. Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes 

mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī piekrastes dabas mantojuma saglabāšana, tūrisma attīstība 

un droša piekļuve atpūtas objektiem. Plānotās kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 241 593,53 EUR ar 

PVN. Būvuzraudzības izmaksas plānotas 5 500,00 EUR apmērā, bet autoruzraudzība – 1 452,00 EUR.   
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Projekta kopējās izmaksas plānotas 248 545,53 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas plānotas 

248 545,53 EUR apmērā, bet EJZF finansējums – 223 690,98 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 

projektā – 24 854,55 EUR.  

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

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Zariņš, A.Čaklis), PRET  – nav, 

ATTURAS – 1 balss (G.Bože), Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla 

uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” iesnieguma iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa 

asociācija” atklāta projektu iesniegumu konkursa EJZF Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana” aktivitātē 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu 

mazināšanai” ietvaros līdz 2021. gada 10. maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 24 854,55 (divdesmit četri tūkstoši 

astoņi simti piecdesmit četri eiro un piecdesmit pieci centi) no projekta kopējām izmaksām, kas 

sastāda EUR 248 545,53 (divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci eiro un 

piecdesmit trīs centi), no pašvaldības 2021. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta 

attiecināmās izmaksas sastāda EUR 248 545,53 (divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti 

četrdesmit pieci eiro un piecdesmit trīs centi), bet EJZF finansējums - EUR 223 690,98 (divi simti 

divdesmit trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit eiro un  deviņdesmit astoņi centi).  

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

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

Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Jūrkalnes pagasta pārvaldei (G. Reķis). 

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

Sēdi slēdz plkst. 12.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks      _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


