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 SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2009.gada  26.novembrī                                                                                11 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:  Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Ilva Cērpa 

Māris Dadzis 

Mārtiņš Libkovskis 

Andris Jaunsleinis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Dainis Veidemanis 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 
                                                      

Piedalās:  Rasma Petmane, Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore  

 

Nepiedalās: deputāte Nellija Sileviča    

                            

 A.Mucenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību un ierosina to papildināt ar 

sekojošu jautājumu: 

1. Par novada pārvaldes struktūras optimizēšanu. 

 Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, G.Roderte,  

I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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     Apstiprināt šādu 2009.gada 26.novembra domes sēdes darba kārtību: 
 

1. Par izmaiņām administratīvās komisijas locekļu sastāvā. 

2. Par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu. 

3. Par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu. 

4. Par Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegumu. 

5. Par Vārves pagasta pārvaldes iesniegumu. 

6. Par IK „Ārlava” iesniegumu. 

7. Par Ziemassvētku paciņu iegādi. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā. 

9. Par Ventspils novada Sociālā dienesta veidlapas apstiprināšanu. 

10. Pedagogu atlases nolikums Eiropas Sociālā fonda projekta „Noteikumi par darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

īstenošanai Ventspils novada pašvaldības vispārējās izglītības pedagogiem, tai skaitā 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādē, 

piedalās izglītības programmas īstenošanā un pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk 

jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai var zaudēt darbu izglītības iestādē. 

11. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.11.2009. lēmuma 

Nr.8, 3.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 

2009.gada 3.novembra lēmuma Nr.6 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem” 

apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

12. Par Piltenes pilsētas domes 18.06.2009.lēmuma Nr.6/9& atcelšanu un par zemes vienību 

piekritību pašvaldībai. 

13. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Vārves pagasta padomes lēmumā. 

14. Par Puzes pagasta teritorijas plānojumu. 

15. Par detālplānojuma „Buļķi” gala redakciju. 

16. Par vēja elektrostaciju parka izbūvi zemes īpašumos „Raisi” un „Rožnieki”. 

17. Par vēja parka būvniecības ieceri īpašumā „Garenči”  Užavas pagastā. 

18. Par detālplānojuma „Granīti”/ „Smilšarāji”, Užavas pagastā, izstrādes vadītāju. 

19. Par detālplānojuma „Polderi”, Užavas pagastā, izstrādes vadītāja apstiprināšanu. 

20. Par zemes īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi. 

21. Par novada domes Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas izveidošanu. 

22. Ventspils novada domes Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas nolikums. 

23. Par Saistošiem noteikumiem „Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldībā tiek skatīti 

jautājumi par zemes vienību sadalīšanu”. 

24. Par domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.11.2009. lēmuma 

Nr.8, 11.§ apstiprināšanu „Par Ventspils novada pašvaldības Izglītības, bērnu un 

jaunatnes lietu komisijas 2009.gada 6.novembra lēmuma Nr.15 „Par pirmsskolas 

izglītības iestāžu darba laiku” apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

25. Par koku likvidēšanu. 

26. Par zemesgabala nomāšanu (Vīnkalni-1). 

27. Par Piltenes mūzikas skolas līdzfinansējuma noteikumiem. 

28. Par Ugāles Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās  

ievirzes izglītības programmās noteikumiem. 

29. Par valsts dzīvojamās mājas „Brigadiermāja”, Ugāles pagastā, neprivatizētās daļas 

pārņemšanu. 

30. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Robežu ielā 2, Piltenē. 

31. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Koki”). 

32. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Antes”). 

33. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Mežrozes”). 
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34. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Klāņi”). 

35. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Ozolzīles”). 

36. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Bekas...”). 

37. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Aļļas”). 

38. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Eglītes”). 

39. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Balseri”). 

40. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām („Krustceles”). 

41. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu (Aumalis). 

42. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu (Erdmanis). 

43. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu (Vanga). 

44. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar A.Verenieku. 

45. Par Popes pagasta zemes vienības ar kadastra numuru 9856 003 0302 grafiskā pielikuma 

saskaņošanu. 

46. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Piltenes pilsētā un lauku teritorijā, agrāk pieņemto 

lēmumu papildināšanu. 

47. Par Tārgales pagastā zem ceļiem esošu zemes vienību piekritības un lietošanas mērķu 

noteikšanu. 

48. Par Tārgales pagastā esošu zemes vienību piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu. 

49. Par zemes gabala „Platene 2” nomas līguma izbeigšanu, zemes gabala nodošanu valstij 

zemes reformas pabeigšanai. 

50. Par Tārgales pagastā esošu zemes vienību statusa un piekritības noteikšanu. 

51. Par novada pārvaldes struktūras optimizēšanu. 

 

1.§ 
PAR IZMAIŅĀM ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVĀ 

( ziņo: A.Mucenieks) 
 

     A.Mucenieks informē par lēmuma projektu 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

2009.gada 11.novembrī Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Ventspils novada 

pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājas iesniegums (reģ.Nr.17680), ar lūgumu atbrīvot no 

Ventspils novada domes Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.  

Ventspils novada dome, vadoties no lietā esošiem materiāliem, konstatē, ka Ventspils 

novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Ineta Zviedre apstiprināta par Administratīvās 

komisijas locekli ar Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija sēdes lēmumu Nr.3./4.§ un 

no 2009.gada 6.oktobra I.Zviedre savus pienākumus nespēj veikt slimības apstākļu dēļ. 

Izskatot Ventspils novada domes administratīvās komisijas locekles Inetas Zviedres 

11.11.2009. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, D.Veidemanis, E.Kuģeniece, 

R.Krūmiņš, G.Roderte, I.Cērpa), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada dome 

 n o l e m j: 

 

1. Atbrīvot Ventspils novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāju Inetu Zviedri no 

Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.  

2. Par Administratīvās komisijas locekli iecelt Ventspils novada pašvaldības Kancelejas 

vadītāju Eviju Ozoliņu. 
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3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, lēmumu adresāts un trešās personas var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-

3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejas speciālistei (I.Strazdiņa) informēt par 

izmaiņām komisijas sastāvā VID Kurzemes reģionālās iestādes Korupcijas 

apkarošanas nodaļu. 

 

2. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS IZVEIDOŠANU 

(ziņo: G.Ansone; debatēs: A.Mucenieks, D.Veidemanis,A.Jaunsleinis) 
 

 A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunita Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu. 

 

A.Mucenieks ierosina papildināt lēmuma projekta  11.punktu ar piebildi „nenosakot papildus 

darba samaksu”. 

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu un 9.punktu, kas 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības 

kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 

iecelt amatā iestāžu vadītājus, 41.panta 2.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem 

iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas); Civilstāvokļa aktu likuma 

2.panta trešo daļu un 3.panta pirmo un ceturto daļu, kas nosaka, ka dzimtsarakstu nodaļu 

izveido novada pašvaldība un dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis ir attiecīgās novada 

pašvaldības administratīvā teritorija, dzimtsarakstu nodaļas darbiniekus ieceļ amatā attiecīgā 

pašvaldība, kā arī par dzimtsarakstu nodaļas vadītāju var būt tikai Latvijas pilsonis, kuram ir 

augstākā izglītība un kura personiskās un profesionālās īpašības atbilst šim amatam un ņemot 

vērā Ventspils novada domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas  

(19.11.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, 

G.Roderte, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Izveidot ar 2009.gada 1.decembri Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļu. 

2. Noteikt, ka Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļa darbību uzsāk ar 2010.gada 

4.janvāri.  

3. Noteikt par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirkni Ventspils 

novada administratīvo teritoriju.  

4. Noteikt, ka Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļa ir iestādes „Ventspils novada 

pašvaldība” (turpmāk tekstā – Pašvaldība) struktūrvienība un tās juridiskā adrese ir 

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.  

5. Noteikt, ka Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju, Vārves pagasta, Užavas pagasta, 

Jūrkalnes pagasta, Ziru pagasta, Popes pagasta, Ances pagasta, Puzes pagasta, Ugāles 
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pagasta, Usmas pagasta, Zlēku pagasta, Tārgales pagasta Dzimtsarakstu nodaļas 

darbību izbeidz 2009.gada 30.decembrī.  

6. Noteikt, ka Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Piltenes pilsētas ar lauku 

teritoriju, Vārves pagasta, Užavas pagasta, Jūrkalnes pagasta, Ziru pagasta, Popes 

pagasta, Ances pagasta, Puzes pagasta, Ugāles pagasta, Usmas pagasta, Zlēku pagasta, 

Tārgales pagasta Dzimtsarakstu nodaļas lietvedības un arhīva pārņēmēja.  

7. Iecelt par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Ilzi Štefenbergu, personas 

kods 050478-11648, ar 2009.gada 1.decembri, ņemot vērā Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu.  

8. Uzdot Ventspils novada pilsētu/pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 30.11.2009. rakstiski 

informēt Dzimtsarakstu nodaļu darbiniekus par atbrīvošanu no amata/pienākumu 

pildīšanas sakarā ar Dzimtsarakstu nodaļu darbības izbeigšanu.  

9. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim izveidot 

pilsētas/pagastu Dzimtsarakstu nodaļu lietu pieņemšanas – nodošanas komisiju, kā arī 

nodrošināt lietu pārņemšanu no 2009.gada 1.decembra līdz 2009.gada 30.decembrim. 

10. Informāciju par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu un darbības 

iecirkņa noteikšanu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.  

11. Noteikt Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai I.Štefenbergai no 

2009.gada 1.decembra līdz 2009.gada 30.decembrim kā papildus pildīt Ventspils 

novada Vārves pagasta Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus, nenosakot 

papildus darba samaksu. 

12. Uzdot novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai- Lukašova) šā lēmuma izrakstus 

nosūtīt Ventspils novada pilsētu/pagastu pārvaldēm. 

 

3. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone, debatēs: A.Jaunsleinis, D.Veidemanis, G.Roderte) 

 

  A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei.  

 

 G.Ansone informē par nolikuma projektu, norādot, ka nolikuma 18. un 19.punkts labojams, 

norādot „Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks”, kā arī informējot, ka nolikums stājas 

spēkā ar 2010.gada 4.janvāri. 

 

D.Veidemanis: ierosina labot nolikuma 22.2.punktu izsakot sekojošā redakcijā- „veic 

jaundzimušo deklarēšanu”. 

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Lai realizētu Latvijas Republikas Civilstāvokļa aktu likumā pašvaldībai uzticētās 

funkcijas, uzdevumus un pienākumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 15.punktu, Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija apstiprinātajiem saistošajiem 

noteikumiem Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” 1.7.punkta 1.7.12.punktu, 

ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas  

(19.11.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, 
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G.Roderte, R.Krūmiņš, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikuma projektu „Ventspils novada 

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums” (Pielikumā uz piecām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums” stājas spēkā 

2010.gada 4.janvārī. 

4. Atzīt ar 2010.gada 4.janvāri par spēku zaudējušiem Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā pagastu un pilsētu domju/padomju dzimtsarakstu nodaļas nolikumus.   

 

 

4. § 
PAR PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDES IESNIEGUMU  

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: G.Mačtams, G.Bože) 
 

    A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

G.Mačtams norāda, ka nav zināms vai 2010.gadā būs Ziru ceļu fonds. 

 

G.Bože ierosina labot lēmuma projekta 2.punktu, izsakot to sekojoši „Ņemt vērā minēto 

aizdevumu 2010.gadā, sastādot autoceļa fonda izlietojumu 2010.gadam”. 

 

   Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

   Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2009.gada 10.novembrī saņemts Piltenes pilsētas pārvaldes 

vadītāja iesniegums, kurā lūgta atļauja aizņemties no Ziru pagasta pārvaldes autoceļa fonda 

līdzekļiem Ls 12 000 līdz 2010.gada 1.maijam, norādot, ka aizņēmums tiks segts no Piltenes 

pilsētas pārvaldes 2010.gada autoceļa fonda piešķirtajiem līdzekļiem.  

Ņemot vērā novada domes Finanšu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, kā arī 

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Atļaut Piltenes pilsētas pārvaldei aizņemties no Ziru pagasta pārvaldes autoceļa fonda 

līdzekļiem Ls 12 000 līdz 2010.gada 1.maijam. 

 

2. Ņemt vērā minēto aizdevumu 2010.gadā, sastādot autoceļa fonda izlietojumu 

2010.gadam. 

 

5. § 
PAR VĀRVES PAGASTA PĀRVALDES IESNIEGUMU 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: G.Roderte) 
 

    A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

   Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 
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   Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 30.10.2009. saņēmusi Vārves pagasta pārvaldes 

iesniegumu, kurā norādīts, ka Ziru pagasta pārvaldei ir parādsaistības par savstarpējiem 

norēķiniem par izglītību par kopējo summu Ls 1547,60. 

       Ņemot vērā, ka pilsētas/pagastu pārvaldes, kuru administratīvajā teritorijā deklarēties 

iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības izglītības sniegtos pakalpojumus, ir jānoslēdz līgumus 

ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apmaksu, tad 

pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 16.pantu un Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija 

noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķinu par izglītības 

iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, kā arī, ņemot vērā novada 

domes Finanšu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, I.Cērpa, E.Kuģeniece, D.Veidemanis), 

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

 

1. Uzdot līdz 2009.gada 15.decembrim Ziru pagasta pārvaldei samaksāt Vārves 

pagasta pārvaldei neizpildītās saistības Ls 1547,60 apmērā. 

 

2. Noteikt, ka saistību neizpildes gadījumā šā lēmuma 1.punktā norādīto naudas 

summu ieturēs no Ziru pagasta pārvaldes iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas pēc 

2009.gada 15.decembra.  
 

6. § 
PAR IK ”ĀRLAVAS PANSIJA” IESNIEGUMU 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: G.Bože) 
 

    A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

   Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

   Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Ventspils novada pašvaldībā 03.11.2009. saņemts IK „Ārlavas pansija” iesniegums, kurā 

norādīts par Piltenes pilsētas pārvaldes un Ugāles pagasta pārvaldes neapmaksātājām 

parādsaistībām kopsummā par Ls 2223,46, t.sk., Piltenes pilsētas pārvaldei –Ls 1463,60 un 

Ugāles pagasta pārvaldei –Ls 759,86.  

       Ņemot vērā to, ka minētās pilsētas un pagasta pārvaldes nav samaksājušas parādsaistības 

par pagasta un pilsētas iedzīvotājiem sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem, kā arī 

pamatojoties uz novada domes Finanšu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, un 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, I.Cērpa, E.Kuģeniece, 

D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Uzdot līdz 2009.gada 15.decembrim zemāk minētām pilsētas/pagasta pārvaldēm 

samaksāt IK „Ārlavas pansija”  neizpildītās saistības šādā apmērā: 

1.1. Piltenes pilsētas pārvalde- Ls 1463,60; 

1.2. Ugāles pagasta pārvalde- Ls 759,86; 
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2. Noteikt, ka saistību neizpildes gadījumā šā lēmuma 1.punktā norādītās naudas 

summas tiks ieturētas no novada pagasta/pilsētas pārvaldēs iemaksātā iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa pēc 2009.gada 15.decembra. 
 

 

7. § 
PAR ZIEMASSVĒTKU PACIŅU IEGĀDI 

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: I.Cērpa, G.Ansone, M.Libkovskis, D.Valdmanis) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Jautājumu, papildinājumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 Ņemot vērā apstākli, ka novada pagastu/pilsētas bērniem Ziemassvētku pasākumu laikā ik 

gadu ir tikušas nodrošinātas ziemassvētku paciņas, t.i., 425 pirmsskolas izglītības iestādē, 

1051 pamatskolās, 114 Stiklu speciālā internātpamatskola, kā arī bērniem, kuri neapmeklē 

pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī pamatojoties uz novada domes Finanšu komitejas 

2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu un likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, atklāti 

balsojot: PAR – 13 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Mačtams, G.Bože, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, A.Mucenieks, G.Roderte, A.Čaklis, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  1 balsis (R.Krūmiņš), Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

1. Uzdot novada pilsētas/pagastu pārvaldēm paredzēt līdzekļus Ziemassvētku paciņu 

iegādei novada pagastu/pilsētas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolās, 

Stiklu speciālā internātpamatskolā, kā arī bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas 

izglītības iestādes. 

 

2. Noteikt, ka vienas paciņas izmaksas apmērs nav  lielāks par Ls 2,00. 

 

 

8. § 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA 

NAUDAS PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: D.Veidemanis) 

 

[1.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika iesniegts Puzes pagasta pārvaldes iesniegums Par 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu no Zaigas 

Bogdanovas (personas kods ***, adrese: ***)  bezstrīdus kārtībā Ventspils novada 

pašvaldības budžetā un klāt pievienota 22.10.2009. Puzes pagasta pārvaldes izraksts no 

zemes nodokļa programmas par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Zaigai Bogdanovai par 

nekustamo īpašumu „Zemenes” no 2008.gada - 2009.gada 22.oktobrim ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 108,80 (viens simts astoņi lati 80 

santīmi), kas sastāv no pamatparāda  94,26  un  nokavējuma naudas Ls 14,54.  
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Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone,  G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Zaigas Bogdanovas (personas kods ***, adrese: ***)  

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Zemenes”. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām. 

 

[2.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika iesniegts Puzes pagasta pārvaldes iesniegums Par 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu no Inta Apsīša 

(personas kods ***, adrese: ***) bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā un 

klāt pievienota 22.10.2009. Puzes pagasta pārvaldes izraksts no zemes nodokļa programmas 

par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Intam Apsītim  par 

nekustamo īpašumu „Zebiekstes”, „Ieriņi”, „Norieši”, Puzes pagastā, Ventspils novadā, par 

periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz  2009.gada 22.oktobrim ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 285,88 (divi simti astoņdesmit pieci lati 88 santīmi), 

kas sastāv no pamatparāda  Ls 266,72 un  nokavējuma naudas Ls 19,60. 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Inta Apsīša (personas kods ***, adrese: ***)  nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Zebiekstes”, „Ieriņi”, „Norieši”, 

Puzes pagastā, Ventspils novadā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām. 

 

 [3.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika iesniegts Puzes pagasta pārvaldes iesniegums Par 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu no Uģa Bizņas 

(personas kods ***, adrese: ***) bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā un 

klāt pievienota 22.10.2009. Puzes pagasta pārvaldes izraksts no zemes nodokļa programmas 

par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Uģim Bizņam  par 

nekustamo īpašumu „Puķkalni”, Puzes pagastā, Ventspils novadā, par periodu no 2001.gada 

līdz  2004.gadam ir  nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 323,53 (septiņdesmit 

septiņi lati 54 santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 161,09, pamata parāda palielinājuma 

Ls 28,07  un  nokavējuma naudas Ls 134,37.  

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte,  

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Uģa Bizņas (personas kods ***, adrese: ***)  nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Puķkalni”, Puzes pagastā, 

Ventspils novadā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām. 
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[4.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika iesniegts Puzes pagasta pārvaldes iesniegums Par 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu no Nikolaja 

Guseva (personas kods ***, adrese: ***)  bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības 

budžetā un klāt pievienota 22.10.2009. Puzes pagasta pārvaldes izraksts no zemes nodokļa 

programmas par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Nikolajam Gusevam 

par nekustamo īpašumu „Evas” no 2008.gada - 2009.gada 22.oktobrim ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 96,31 (deviņdesmit seši lati 31 santīmi), 

kas sastāv no pamatparāda  91,09  un  nokavējuma naudas Ls 5,22.  

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Nikolaja Guseva (personas kods ***, adrese: ***) 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Evas”. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām. 

 

 

 [5.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika iesniegts Puzes pagasta pārvaldes iesniegums Par 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu no SIA „Kursa 

Agro” bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā un klāt pievienota 

22.10.2009. Puzes pagasta pārvaldes izraksts no zemes nodokļa programmas par nekustamā 

īpašuma nodokļa parādniekiem. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka SIA „Kursa Agro” 

(reģ.Nr.41203025116), par nekustamajiem īpašumiem „Garsilu lauki” 2008.-2009.g, 

„Ziedulauki” 2007.-2009.g, „Krāces” 2008.-2009.g., Puzes pagastā, Ventspils novadā, uz 
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2009.gada 22.oktobri ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 

470,71, kas sastāv no pamatparāda  Ls 403,31  un  nokavējuma naudas Ls 67,40.  

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Bože, G.Ansone, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Kursa Agro”, juridiskā adrese: Mednieku iela 7, 

Ventspils, LV-3601,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem 

īpašumiem „Garsilu lauki”, „Ziedulauki”, „Krāces”, Puzes pagastā, Ventspils novadā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām. 

 

 

 [6.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

 Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika iesniegts Puzes pagasta pārvaldes iesniegums Par 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu no Egila 

Niedrupes (personas kods ***, adrese: ***) bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības 

budžetā un klāt pievienota 22.10.2009. Puzes pagasta pārvaldes izraksts no zemes nodokļa 

programmas par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Egilam Niedrupem 

(personas kods ***), par nekustamo īpašumu „Vēsmiņas” 2008.-2009.g, Puzes pagastā, 

Ventspils novadā, uz 2009.gada 22.oktobri ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, 

kas sastāda Ls 128,65, kas sastāv no pamatparāda  Ls 111,37  un  nokavējuma naudas Ls 

17,28.  

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 
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paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā,  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Bože, G.Ansone, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Egila Niedrupes (personas kods ***, adrese: ***)  

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Vēsmiņas”, Puzes 

pagastā, Ventspils novadā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām. 

 

[7.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika iesniegts Puzes pagasta pārvaldes iesniegums Par 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu no SIA „Partner 

EU”  bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā un klāt pievienota 22.10.2009. 

Puzes pagasta pārvaldes izraksts no zemes nodokļa programmas par nekustamā īpašuma 

nodokļa parādniekiem. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka SIA „Partner EU”  

(reģ.Nr.51203031171), par nekustamo īpašumu „Mazlejas” no 2008.gada - 2009.gada 

22.oktobrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 127,13 (viens 

simts divdesmit septiņi lati 13 santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 109,97  un  

nokavējuma naudas Ls 17,16.  

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, G.Ansone, D.Veidemanis, 

I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Partner EU” (reģ.Nr.51203031171), adrese: 

„Mazlejas”, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamajiem īpašumiem „Mazlejas”, Puzes pagastā, Ventspils novadā. 
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2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām. 

 

 

[8.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika iesniegts Puzes pagasta pārvaldes iesniegums Par 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu no Jāņa Reitera 

(personas kods ***, adrese: ***) bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā un 

klāt pievienota 22.10.2009. Puzes pagasta pārvaldes izraksts no zemes nodokļa programmas 

par nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka Jānim Reiteram  par 

nekustamo īpašumu „Niedras” 2007./4 cet.-2009.g, Puzes pagastā, Ventspils novadā, uz 

2009.gada 22.oktobri ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 

139,26, kas sastāv no pamatparāda  Ls 119,36  un  nokavējuma naudas Ls 19,90.  

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Jāņa Reitera (personas kods ***, adrese: ***)  

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Niedras”, Puzes 

pagastā, Ventspils novadā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām. 

 

[9.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā tika iesniegts Puzes pagasta pārvaldes iesniegums Par 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu no ZS „Zemzari” 

bezstrīdus kārtībā Ventspils novada pašvaldības budžetā un klāt pievienota 22.10.2009. Puzes 

pagasta pārvaldes izraksts no zemes nodokļa programmas par nekustamā īpašuma nodokļa 

parādniekiem. 
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No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka ZS „Zemzari”  

(reģ.Nr.41201003650), par nekustamo īpašumu „Kalvji” no 2007.gada - 2009.gada 

22.oktobrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 450,02 (četri 

simti piecdesmit lati 02 santīmi), kas sastāv no pamatparāda  Ls 371,91  un  nokavējuma 

naudas Ls 78,11.  

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no ZS „Zemzari”  (reģ.Nr.41201003650), adrese: Zemzari, 

Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamajiem īpašumiem „Kalvji”, Puzes pagastā, Ventspils novadā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām. 

 

[10.] A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.  

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 30.10.2009. tika iesniegts (reģ.Nr.1576) Ugāles pagasta 

pārvaldes 26.10.2009. atzinums Nr.262 „Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un 

nokavējuma naudas piedziņu no SIA „Kursa Agro” bezstrīdus kārtībā Ventspils novada 

pašvaldības budžetā”. 

Atzinumam klāt pievienota 20.10.2009. Ugāles pagasta pārvaldes izziņa Nr.251 par 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu, pamats: izraksts no zemes nodokļa programmas. 

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, ka SIA „Kursa Agro” 

(reģ.Nr.41203025116), par nekustamajiem īpašumiem „Jaunkrasti”, „Eglītes”, „Ābeļlauki”, 

„Kārļi”, „Kviešu lauki”, „Lejasupenieki”, „Mārītes”, „Mazstrautiņi”, „Ozollauki”, „Pikoli”, 

„Roņi”, „Sieti”, „Vecpriekuļi”, „Zāģi”, Ugāles pagastā, Ventspils novadā ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas sastāda Ls 697,10, kas sastāv no pamatparāda  Ls 

597,32  un  nokavējuma naudas Ls100,08 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļa nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksu noteiktajā termiņā, bet 2.daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 



 

 

16 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu 

administrācijas pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā 

paredzētajā kārtībā,  Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu regulē likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka - nodokļu administrācijas 

pienākumi piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, 

soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Kursa Agro”, juridiskā adrese: Mednieku iela 7, 

Ventspils, LV-3601,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem 

īpašumiem „Jaunkrasti”, „Eglītes”, „Ābeļlauki”, „Kārļi”, „Kviešu lauki”, 

„Lejasupenieki”, „Mārītes”, „Mazstrautiņi”, „Ozollauki”, „Pikoli”, „Roņi”, „Sieti”, 

„Vecpriekuļi”, „Zāģi”, Ugāles pagastā, Ventspils novadā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām. 

 

9. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA VEIDLAPU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu un veidlapas formu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Ventspils 

novada domes 2009.gada 27.augustā apstiprināto nolikuma Nr.5 „Ventspils novada 

pašvaldības Sociālā dienesta nolikums” 1.7.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes 

Sociālo lietu, izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.11.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, G.Roderte, I.Cērpa, 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības Sociālā dienesta veidlapu (pievienots 

pielikumā uz vienas lapas).  

2. Lēmums stājās spēkā pēc tā parakstīšanas. 

 

10. § 

Par Pedagoga atlases nolikumu 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanu Ventspils novada 

pašvaldības vispārējās izglītības pedagogiem, tai skaitā profesionālās ievirzes un 
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interešu izglītības pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādē, piedalās izglītības 

programmas īstenošanā un pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba 

apstākļos izglītības iestādē vai var zaudēt darbu izglītības iestādē. 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par nolikuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.998 „Noteikumi par 

darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”” 2.5.2.4.apakšpunktu, ņemot vērā Ventspils novada domes 

Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas ( 22.10.2009.) lēmumu Nr.11, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, G.Roderte, I.Cērpa, 

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

 

1. Apstiprināt iesniegto Pedagoga atlases nolikumu Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” īstenošanu Ventspils novada pašvaldības vispārējās izglītības 

pedagogiem, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem, kuri strādā 

izglītības iestādē, piedalās izglītības programmas īstenošanā un pēc izglītības sistēmas 

optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai var zaudēt darbu izglītības 

iestādē (Pielikumā uz piecām lapām). 

2.Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Pedagoga atlases nolikumu Eiropas Sociālā fonda projekta „Noteikumi par darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

īstenošanu Ventspils novada pašvaldības vispārējās izglītības pedagogiem, tai skaitā 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādē, 

piedalās izglītības programmas īstenošanā un pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk 

jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai var zaudēt darbu izglītības iestādē stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

11. § 
PAR DOMES SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU 

KOMITEJAS 19.11.2009. LĒMUMA NR.8,  3§ „PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2009.GADA 3.NOVEMBRA  LĒMUMA NR.6 

APSTIPRINĀŠANU „PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM” 

APSTIPRINĀŠANU   

 (ziņo: G.Ansone) 

 

 A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

 

G.Ansone informē par lēmuma projektu.  
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Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par novada domes Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas 19.11.2009. lēmumu Nr.8, 3.§ „Par Ventspils novada 

pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2009.gada 6.oktobra lēmuma Nr.4 par piešķirtajiem 

sociālajiem pabalstiem” sekojošā redakcijā:      

„3. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS 2009.GADA 

3.NOVEMBRA  LĒMUMA Nr.6 ”PAR PIEŠĶIRTAJIEM SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM” 

APSTIPRINĀŠANU  

(G.Ansone) 

    G.Ansone informē par Ventspils novada pašvaldības Sociālā lietu komisijas 2009.gada 

3.novembrī pieņemto lēmumu par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

 

    Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (G.Ansone, G.Mačtams, 

I.Cērpa, N.Sileviča, A.Čaklis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta komiteja n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt 03.11.2009. Sociālo lietu komisijas lēmumu Nr.6, par piešķirtajiem 

sociālajiem pabalstiem sekojoši: 

 

1.1. Trūcīgās ģimenes (personas) statuss piešķirts 29 ģimenēm.  

1.2. Dzīvokļa pabalsts kopējā summa 3 trūcīgām ģimenēm (personām), kopējā summa 

sastāda Ls 130.00 (viens simts trīsdesmit lati).  

1.3. Ikmēneša pabalsts garantētais iztikas minimums (GMI) piešķirts 17 trūcīgām ģimenēm 

(personām) kopējā pabalstu summa sastāda Ls 3850,15 (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit 

lati un 15 santīmi).  

1.4. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim- mācību iestāžu audzēknim piešķirts 1 personai, 

kopējā pabalsta summa Ls 45,00 (četrdesmit pieci lati).  

2. Konfidenciāls  personu saraksts par piešķirtā pabalsta veidu un lielumu  pielikumā Nr.1. 

3.Lēmuma pielikumā Nr. 1 pievienotais personu vārdiskais saraksts, kurš atbilstoši Likuma 

„Par sociālo drošību” 16.panta noteikumiem ir uzskatāms par ierobežotu pieejamības 

informāciju. 
 

 

Komitejas priekšsēdētājs              /paraksts/              G.ANSONE                                                                              

Komitejas locekļi      /paraksts/    N.SILEVIČA 

                                                        /paraksts/                                         G.MAČTAMS 

                                                        /paraksts/                                         I.CĒRPA 

                                                       /paraksts/                                         A.ČAKLIS” 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 
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Apstiprināt novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

19.11.2009. lēmumu Nr.8, 3.§ „Par Ventspils novada pašvaldības Sociālo lietu komisijas 

2009.gada 3.novembra lēmuma Nr.6 „Par piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem”. 

                                                         

  

12. § 
PAR PILTENES PILSĒTAS DOMES 18.06.2009. SĒDES LĒMUMA NR.6/9& ATCELŠANU 

UN PAR ZEMES VIENĪBU PIEKRITĪBU PAŠVALDĪBAI  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 22.09.2009. ir saņēmusi (reģ.Nr.1069) Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietas ministrijas vēstuli Nr.1-06/9996/6598 no 18.09.2009. „Par zemes vienību 

piekritību pašvaldībai”. Savā vēstulē Ministrija ierosina atcelt Piltenes pilsētas domes 

18.06.2009. sēdes lēmumu Nr.6/9& „Par pilsētas zemes piekritību Piltenes pilsētas domei” 

un pieņemt to saskaņā ar 01.09.2009. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā 

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

zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” un 

informē, ka pieņemot lēmumu saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, vairs 

nav nepieciešams Ministrijas saskaņojums saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” pārejas noteikumu 3.punktu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma pārejas noteikumu 13.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 ”Kārtība, kādā 

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

zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

3.2.apakšpunktu un 11.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” pārejas noteikumu 3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, G.Roderte, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Atcelt Piltenes pilsētas domes 18.06.2009. sēdes lēmumu Nr.6/9& „Par pilsētas zemes 

piekritību Piltenes pilsētas domei”. 

 

2. Ventspils novada pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

noteikumu Nr.996 ”Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu 

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

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam un 11.punktam, likuma 

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta otrās daļas 2.punktu, kas nepieciešami pašvaldības funkciju īstenošanai, 

atbilstoši Ventspils rajona Piltenes pilsētas l.t. teritorijas plānojumam, piekrīt Piltenes 

pilsētā neapbūvēti zemes gabali: 

Nr,p Adrese (nosaukums) Kadastra Nr.  Zemes vienības Pamatojums 
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.k (apzīmējums) platība (kv.m.) 

1. Maija iela 1, 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads                                  

98130050207 2480  Laukuma uzturēšanai 

publiskai lietošanai, 

saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu 

2. Maija iela 3, 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads                                  

98130050208 20580  Parka uzturēšanai un zaļās 

zonas ierīkošanai un 

uzturēšanai, saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 

2.punktu 

3. Maija iela 12a , 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads                                  

98130050810 11200 Zaļās zonas ierīkošanai un 

uzturēšanai pie 

daudzdzīvokļu mājām, 

saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu 

4. Priežu iela 5,   

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads                                                

98130060113 29140 Mežā un zaļās zonas 

ierīkošanai un uzturēšanai, 

saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2., 3. un 

6.punktu 

5.  Rožu iela 5,  

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads                                      

98130050811 3100 Laukuma uzturēšanai 

publiskai lietošanai, 

saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu 

6. Ķiršu iela 16, 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads         

98330070136 20000 Lai sniegtu sociālos 

pakalpojumus, saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 

6.punktu un likuma “Par 

sociālo drošību” 13.panta 

pirmo daļu 

 

3. Ventspils novada pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

noteikumu Nr.996 ”Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu 

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

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.apakšpunktam un 11.punktam, likuma 

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

4.¹panta otrās daļas 5.punktu, kas nepieciešami pašvaldības funkciju īstenošanai, 

atbilstoši Ventspils rajona Piltenes pilsētas l.t. teritorijas plānojumam, piekrīt sekojoši 

Piltenes pilsētā neapbūvēti zemes gabali: 

Nr,p

.k 

Adrese (nosaukums) Kadastra Nr.  

(apzīmējums) 

Zemes vienības 

platība (kv.m.) 

Pamatojums 

 

1. J.Mātera iela 33, 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads 

98130060224 8625 Kapsētas uzturēšanai,  

saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 
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pirmās daļas 2.punktu 

2. Lielā iela 15, 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads                                  

98130010314 1040 Skvēra uzturēšanai, 

saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu 

3. Lielā iela 29a , 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads                                  

98130010316 17100 Zaļās zonas ierīkošanai un 

uzturēšanai, saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 

2.punktu 

4. Lielā iela 34,   

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads                                                

98130030219 3590 Parka uzturēšanai un zaļās 

zonas ierīkošanai un 

uzturēšanai, saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 

2.punktu 

5.  Lielā iela 39,  

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads                                      

98130010208 6260 Parka un kapu 

uzturēšanai, saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 

2.punktu 

6. Liepu iela 66, 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads         

98130020304 30100 Lai sniegtu sociālos 

pakalpojumus, saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 

6.punktu un likuma “Par 

sociālo drošību” 13.panta 

pirmo daļu 

7. Maija iela 2a, 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads         

98130050309 2840 Zaļās zonas ierīkošanai un 

uzturēšanai pie 

daudzdzīvokļu mājām, 

saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu 

8. Maija iela 4a, 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads         

98130050308 950 Laukuma uzturēšanai 

publiskai lietošanai, 

saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu 

9. Maija iela 10a, 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads         

98130050809 2680 Zaļās zonas ierīkošanai un 

uzturēšanai pie 

daudzdzīvokļu mājām, 

saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu 

10. Robežu iela 1a, 

Piltenes pilsēta, 

Ventspils novads         

98130060112 9900 Mežā un zaļās zonas 

ierīkošanai un uzturēšanai, 

saskaņā ar likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2., 3. un 

6.punktu 
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4. Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, 2. un 3.punktā minētās zemes vienību platības 

var tikt precizētas.  

 

5. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Valsts zemes dienestam un 

Piltenes pilsētas pārvaldei.  

 

13. § 
PAR PĀRRAKSTĪŠANĀS KĻŪDAS LABOŠANU VĀRVES PAGASTA PADOMES 

19.08.2004. LĒMUMĀ NR.11./6.2 „PAR ZEMES PIEŠĶIRŠANU PASTĀVĪGĀ LIETOŠANĀ” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Vārves pagasta padome 2004.gada 19.augustā pieņēma lēmumu „Par zemes piešķiršanu 

pastāvīgā lietošanā” (protokols Nr.11./6.2), ar kuru piešķirts Ilzei Šelegovskai pastāvīgā 

lietošanā valsts brīvā zeme ar Nr.168. 0.3 ha platībā, saimniecības „Lejasgaļi” paplašināšanai. 

Saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecību Ilzei Šelegovskai (personas kods ***) Vārves pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.48 reģistrēts īpašums „Lejasgali” ar kadastra numuru 9884 

014 0020.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, Ventspils novada dome secina, ka Vārves pagasta 

padomes 2004.gada 19.augustā pieņemtajā lēmumā „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā 

lietošanā” (protokols Nr.11./6.2) ir konstatēta pārrakstīšanas kļūda – saimniecības „Lejasgali” 

vietā ierakstītā saimniecība „Lejasgaļi”, kā arī kļūdas labošana minētajā lēmumā nemaina 

lietas būtību. 

Vadoties no augstāk minētā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, “Administratīvā procesa likuma” 72.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

1. Labot pārrakstīšanās kļūdu Vārves pagasta padomes 2004.gada 19.augustā pieņemtajā 

lēmumā „Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā” (protokols Nr.11./6.2), aizstājot 

saimniecības „Lejasgaļi” vietā saimniecība „Lejasgali”. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

14. § 
PAR PUZES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMU  

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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    Izskatot izstrādāto Puzes pagasta teritorijas plānojumu, institūciju atzinumus un 

sabiedriskās apspriešanas materiālus, ņemot vērā, ka saņemtajos atzinumos konstatēta 

nepieciešamība pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju, pamatojoties uz 2009.gada 

6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 ”Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 42.2.punktu un Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 19.11.2009. sēdes 

lēmumu (protokols Nr.5.; 1.§), atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

deputātei Gintai Rodertei nepiedaloties balsošanā, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Pilnveidot Puzes pagasta teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši saņemtajiem 

iestāžu atzinumiem un sagatavot Puzes pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 

2. Ņemot vērā, ka Puzes pagasta padomes 2008.gada 30.decembra lēmumam „Par Puzes 

pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu“ (protokols Nr.14.; 7.§), apstiprinātā 

izstrādes vadītāja Ginta Roderte no 2009.gada 12.novembra pieņemta darbā Ventspils 

novada pašvaldībā par Attīstības nodaļas projektu vadīšanas speciālisti, noteikt, ka 

Puzes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja pienākumus turpina pildīt Ginta 

Roderte. 

3. Uzdot G.Rodertei nodrošināt šā lēmuma 1.punkta izpildi. 

 

15.§ 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „BUĻĶI” GALA REDAKCIJU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

  A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

  M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

 

  Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

   Izskatot iesniegto Tārgales pagasta īpašuma „Buļķi“ sagatavoto detālplānojuma gala 

redakciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 69.punkta pirmo apakšpunktu un 

Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 

19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.5; 8.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada Tārgales pagasta īpašuma „Buļķi“, kadastra numurs   

***, detālplānojuma gala redakciju. 

 

2. Apstiprināt Ventspils novada saistošos noteikumus Nr.66 “Detālais plānojums 

Ventspils novada Tārgales pagasta īpašumam „Buļķi“, kadastra numurs ***“. 

 

3. Izstrādes vadītājam divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu stāšanos spēkā, saskaņā 

ar Ministru Kabineta  2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi“  73.punktu iesniegt detālplānojumu Valsts Zemes 

dienestā. 
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4. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu detālplānojuma 

izstrādātājam I/u „TOPO“, Saules ielā 106-88, Ventspilī. 

 

 

16. § 
PAR VĒJA ELEKTROSTACIJU PARKA IZBŪVI ZEMES  ĪPAŠUMOS 

 „RAISI“  UN „ROŽNIEKI“ 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      Ventspils novada dome izskatījusi SIA „S.V. Energy“ iesniegumu par vēja elektrostaciju 

parka izbūvi zemes īpašumos „Raisi“ (kadastra numurs ***) un  „Rožnieki“ (zemes vienību 

kadastra numuri ***),  atbilstoši 2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.2. punktam, kas nosaka, ka 

kompleksai teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunas transporta vai 

inženierkomunikāciju izbūve, apbūve ir iespējama un ir izstrādājams detālplānojums. 

     Īpašums „Raisi” atrodas Užavas pagasta ziemeļrietumu daļā lauksaimniecībā 

izmantojamās teritorijā, īpašumu „Rožnieki” zemes vienības atrodas Užavas pagasta 

ziemeļrietumu daļā, Užavas polderī.  

     Detālplānojuma ierosinātājs apņemas nodrošināt detālplānojuma izstrādi un atbilstoši 

2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 63.punktam, ir saskaņojis līguma projektu par detālplānojuma 

izstrādes un finansēšanas kārtību (lēmuma pielikums 2). Detālā plānojuma izstrādātājs – 

plānotāja Tatjana Laizāne. Detālā plānojumā paredzēta īpašumu izmantošana atbilst Užavas 

pagasta teritorijas plānojuma plānotai (atļautai) izmantošanai – „vēja ģeneratoru parka 

teritorija”. 

    Pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministu Kabineta noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.2., 61., 63.punktiem un Užavas pagasta 

teritorijas plānojuma saistošo sadaļu (plānotā (atļauta) teritorijas izmantošana)  un Teritorijas 

un ekonomikas attīstības komitejas 19.11.2009. sēdes lēmumam (protokols Nr.5.; 5.§), 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi vēja elektrostaciju parka izbūvei zemes īpašumos 

„Raisi” un „Rožnieki”. 

2. Noslēgt līgumu ar SIA „S.V. Energy” par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas 

kārtību (lēmuma pielikums Nr.2) ar detālplānojuma ierosinātāju; 

3. Par detālplānojuma vadītāju apstiprināt Užavas pagasta pārvaldes vadītāju L. Erlihu- 

Štranku;   

4. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināt Tatjanu Laizāni. 
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5. Apstiprināt vēja elektrostaciju parka „Raisi/Rožnieki“ Darba uzdevumu (lēmuma 

pielikums Nr.1). 

6. Veikt  lauksaimniecības zemes transformāciju zem būvēm, likuma noteiktajā kārtībā. 

7. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai- Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma 

izrakstu Užavas pagasta pārvaldei un T.Laizānei. 

 

17. § 
PAR VĒJA PARKA BŪVNIECĪBAS IECERI  ĪPAŠUMĀ  

„GARENČI”, UŽAVAS PAGASTĀ 

 (ziņo:M.Dadzis) 

 

 A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

  M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada dome izskatījusi SIA „ENERKON”, adrese: Visvalža iela 3a-61, Rīga, LV-

1050, 27.10.2009. iesniegumu par atļauju veikt vēja parka projektēšanu uz zemes gabala 

„Garenči”, Užavas pagastā un uzsākt būvniecības ieceres publisko apspriešanu. No 

pievienotajiem materiāliem secināms, ka uz zemes gabala „Garenči” (kopējā platība 54,8 ha) 

plānots veikt līdz 9 (deviņu) vēja elektrostaciju būvniecību ar kopējo jaudu līdz 19Mw. 

    Užavas pagasta padome 2008.gada 4.decembra atzinumā „Par elektroenerģijas ražošanas 

jaudu uzstādīšanu” norādījusi, ka zemes gabals „Garenči” neietilpst Užavas pagasta 

teritorijas plānojumā noteiktajā vēja ģeneratoru parku būvniecības zonā, taču sakarā ar to, ka 

Užavas pagasta saistošajos noteikumos „Užavas pagasta apbūves un teritoriju izmantošanas 

noteikumi” vēja ģeneratoru būvniecība iespējama arī lauku apbūves zonā, būvniecības ieceres 

realizētājiem ieteikts aprēķināt iespējamo trokšņu līmeni, noskaidrot iedzīvotāju viedokli un 

atbilstoši vides prasībām, tai skaitā jāizvērtē migrējošo putnu ceļi. 

    Eksperts – Latvijas Ornitoloģijas biedrības Biotopu un nozaru programmas vadītājs 

Rolands Lebuss  par būvniecības ieceri sniedza pozitīvu slēdzienu. 

    SIA „R&D akustika” trokšņu situācijas izvērtējumā norādījis, ka gadījumā, ja plānots 

blakus izvietot vairākus vēja ģeneratorus, tad, lai precīzāk varētu izvērtēt trokšņu līmeni 

tuvākajā apkārtnē un noteikt attālumu, kurā nebūs pārsniegts pieļaujamais ģeneratoru radītais 

trokšņa līmenis, nepieciešams veikt teritorijas trokšņa kartēšanu, ievērojot ģeneratoru 

izvietojumu teritorijā. 

    Informācija par iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu nav pievienota. 

    Ņemot vērā augstākminētos apstākļus, pamatojoties uz 2009.gada 6.oktobra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 

57.2.punktu, kas nosaka, ka gadījumā, ja zemes vienības apbūve rada nepieciešamību pēc 

kompleksas transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves, nepieciešams 

izstrādāt detālplānojumu un Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 19.11.2009. sēdes 

lēmumu (protokols Nr.5.; 2.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, 

G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Atzīt par nepieciešamu, ka vēja parka „Garenči“ būvniecības ieceres realizēšanai 

izstrādājams detālplānojums. 



 

 

26 

2. Informēt iesniedzēju – SIA „ENERKON“ par to, ka, lai izvērtētu detālplānojuma 

izstrādi, izstrādes ierosinātājiem pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, norādot teritoriju, 

kurai nepieciešams izstrādāt detālplānojumu un paredzēto teritorijas izmantošanu. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai- Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma 

izrakstu Užavas pagasta pārvaldei un T.Laizānei. 

 

18. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „GRANĪTI” / „SMILŠARĀJI”, UŽAVAS PAGASTĀ,  

IZSTRĀDES VADĪTĀJU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

   A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

  M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

 

  Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

  Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

   Ventspils novada domē saņemta detālplānojuma ”Granīti”/”Smilšarāji” sagatavotā 

1.redakcija. Detālplānojuma pirmā redakcija izskatīta Ventspils novada domes Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas sēdē, kurā pieņemts lēmums pilnveidot sagatavoto 

1.redakciju, pamatojoties uz 10.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 ”Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu un Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 19.11.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.5.; 4.§), atklāti balsojot: PAR 

– 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

M.Libkovskis, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

PRET - nav, ATTURAS – nav, deputātam Aivaram Muceniekam nepiedaloties balsošanā, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

  

1. Atcelt Užavas pagasta padomes 26.02.2009. lēmuma (protokols Nr.2.; 1.§) 2.punktu. 

 

2. Apstiprināt par detālplānojuma „Granīti“/“Smilšarāji“, Užavas pagastā, izstrādes 

vadītāju Užavas pagasta pārvaldes vadītāju Laimu Erlihu-Štranku. 

 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Užavas pagasta pārvaldei un detālplānojuma izstrādātājai T.Laizānei. 
 

19. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „POLDERI”, UŽAVAS PAGASTĀ,   

IZSTRĀDES VADĪTĀJA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

  A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

  M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

 

   Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

   Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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   Ventspils novada domē 26.10.2009. saņemta SIA ”Westhaus” vēstule Nr.1.2.-201 ”Par 

detālplānojuma Nr.2009/2 darba uzdevuma precizēšanu” (reģ.Nr.1478). 

Jautājums izskatīts Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas sēdē, kurā pieņemts lēmums precizēt sagatavoto darba uzdevumu, pamatojoties uz 

10.10.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 ”Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 70.punktu un Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

19.11.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.5.; 3.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

G.Roderte, A.Mucenieks, M.Libkovskis, D.Veidemanis,  I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - 

nav, ATTURAS – nav, deputātam Aivaram Muceniekam nepiedaloties balsošanā, Ventspils 

novada dome n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt par detālplānojuma „Polderi“, Užavas pagastā, izstrādes vadītāju Užavas 

pagasta pārvaldes vadītāju Laimu Erlihu-Štranku. 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu Užavas pagasta pārvaldei un detālplānojuma izstrādātājam SIA „Westhaus”, 

Lielais prospekts 48, Ventspils, LV-3601. 

 

20. § 
PAR ZEMES ĪPAŠUMA SADALI UN ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDI  

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 
 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 
    

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

      

  Izskatot Silvijas Graudiņas, personas kods ***, dzīvo: ***, un Andra Blumberga, 

personas kods ***, dzīvo: ***, 2009.gada 16.septembra iesniegumu ar lūgumu veikt zemes 

gabala „Upenieki”, kadastra apzīmējums ***, kas atrodas Puzes pagasta Banku ciemā, 

sadalīšanu, atdalot aptuveni 1,6 ha lielu zemes gabalu, pievienojot īpašumam „Upītes”, 

kadastra apzīmējums ***, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu, 

Ministru Kabineta noteikumiem Nr.867. ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un 

Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2009. gada 19. 

novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.5.;11.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

G.Roderte, A.Mucenieks, M.Libkovskis, D.Veidemanis,  I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - 

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

 

1. Īpašniekiem, izstrādājot zemes ierīcības projektu, atļaut veikt īpašuma „Upenieki”, 

kadastra apzīmējums ***, sadalīšanu, atdalot aptuveni 1,6 ha lielu zemes gabalu, 

pievienojot to zemes gabalam „Upītes”, kadastra apzīmējums ***; 

2. Īpašumam „Upītes”, kadastra apzīmējums ***, piešķirt  nosaukumu  „Mežrozītes”; 

3. Izstrādāto zemes ierīcības projektu iesniegt apstiprināšanai Ventspils novada domē, 

Skolas ielā 4, Ventspilī. 
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4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (M.Imantai- Lukašovai) triju dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma 

izrakstu S.Graudiņai un A.Blumbergam uz iesniegumā norādīto adresi. 

 

21. § 
PAR NOVADA DOMES VIDES UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS  

KOMISIJAS IZVEIDOŠANU 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 
    

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Teritorijas 

un ekonomikas attīstības komitejas 19.11.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.5.; 14.§),  

atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,  A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, 

ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā deputātiem Mārtiņam Libkovskim, Gintai 

Rodertei, Mārim Dadzim, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Izveidot Ventspils novada domes Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisiju 6 

locekļu sastāvā un par šīs komisijas locekļiem apstiprināt:   

Mārtiņu Libkovski 

Gintu Roderti 

Agri Āboliņu 

Māri Dadzi 

Mārci Laksbergu 

Daigu Cekuli 

 

2. Uzdot komisijai savā pirmajā sēdē ievēlēt komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja 

vietnieku  un sekretāru. 
 

 

22. § 
PAR VENTSPILS NOVADA VIDES UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS  

ATTĪSTĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

 A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

  M.Dadzis informē par nolikuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ventspils novada 

domes 2009.gada 30.jūlija apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Ventspils 

novada pašvaldības nolikums” 1.15.5.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Teritorijas 
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un ekonomikas attīstības komitejas  (19.11.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, 

G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikuma projektu „Ventspils novada Vides un 

uzņēmējdarbības attīstības komisijas nolikums” (Pielikumā uz divām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisijas 

nolikums” stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

23. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM „KĀRTĪBA, 

KĀDĀ VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ TIEK IZSKATĪTI JAUTĀJUMI PAR ZEMES 

VIENĪBU SADALĪŠANU„  

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

 

M.Dadzis informē par saistošo noteikumu projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā 

Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas  (19.11.2009.) 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo Noteikumu projektu „Kārtība, kādā Ventspils novada 

pašvaldībā tiek skatīti jautājumi par zemes vienību sadalīšanu” (Pielikumā uz divām 

lapām). 

2. Sagatavot minētos saistošos Noteikumus parakstīšanai. 

3. Saistošie Noteikumi „Ventspils novada pašvaldības saistošie noteikumi „Kārtība, 

kādā Ventspils novada pašvaldībā tiek skatīti jautājumi par zemes vienību sadalīšanu” 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Sēdes vadītājs plkst.12.05 pasludina pārtraukumu uz 15 minūtēm. 

 

Sēde atsākas plkst. 12.30. 
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24. § 
PAR DOMES SOCIĀLĀS, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU 

KOMITEJAS 19.11.2009. LĒMUMA NR.8,  11.§ „PAR VENTSPILS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, BĒRNU UN JAUNATNES LIETU KOMISIJAS 2009.GADA 

6.NOVEMBRA LĒMUMA NR.15 „PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBA 

LAIKU” APSTIPRINĀŠANU” APSTIPRINĀŠANU   

 (ziņo: A.Mucenieks; debatēs: G.Ansone, G.Mačtams, M.Libkovskis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, 

A.Jaunsleinis) 

 

 A.Mucenieks informē par novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas pieņemto lēmumu.  

  

G.Mačtams ierosina, pievienotajā tabulā labot 5.punktu, nosakot, ka montesori skolotāja alga ir 

atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajam.  Kā arī ierosina tabulā norādītās vadītāju algas izteikt 

likmēs nevis naudas izteiksmē. 

 

A.Mucenieks ierosina svītrot Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas 06.11.2009. lēmuma 

Nr.15 „Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku” 5.ppunktu, kas noteica darbojošos 

bērnu rotaļu centru pakļautību Izglītības pārvaldei, kā arī papildināt ar sekojošiem punktiem: 

„5.Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem: 

5.1.Līdz 2009.gada 1.decembrim sagatavot, parakstīt un izsniegt brīdinājumus 

darbiniekiem par būtiskajām izmaiņām darba līgumu nosacījumos. 

5.2. Pārslēgt darba līgumus ar iestāžu darbiniekiem. 

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietniecei 

G.Ansonei.” 
 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par novada domes Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas 19.11.2009. lēmumu Nr.8, 11.§ „Par Ventspils novada 

pašvaldības Sociālo lietu komisijas 2009.gada 6.oktobra lēmuma Nr.4 par piešķirtajiem sociālajiem 

pabalstiem” sekojošā redakcijā:      

 

 „11. § 
PAR NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBA ORGANIZĀCIJU  

(A.Klimoviča, G.Ansone, N.Sileviča) 

 

    G.Ansone ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai Ainai Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas 06.11.2009. lēmumu 

Nr.15 „Par pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku”.    

 

    Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (G.Ansone, G.Mačtams, 

I.Cērpa, N.Sileviča, A.Čaklis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Sociālās, izglītības, kultūras 

un sporta komiteja n o l e m j:  

 

Apstiprināt Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisijas 06.11.2009. lēmumu Nr.15 „Par 

pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku” sekojošā redakcijā:  

  

„ Lai  saglabātu bērnu pilnvērtīgu apmācību, vienotu pēctecīgu pedagoģisko procesu, saskaņā 

ar Ministru kabineta 2009.gada 28. jūlija  noteikumiem Nr.836 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi “ 15.punktu,  likuma “Par pašvaldībām “15.panta pirmās daļas 

4.punktu ,Ventspils novada domes Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisija nolemj: 
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1. Noteikt ar 01.01.2010. Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības  iestādēs 

“Lācītis”, “Taurenītis”, “Vālodzīte”, “Zemenīte” darba laiku – 10 stundas dienā 

saskaņā ar grafiku: 

a. PII “Lācītis” 4 gr.  no 7.30 – 17.30 

b. PII “Taurenītis” 2 gr. no 7.30 – 17.30 

c. PII „Vālodzīte” 2 gr. no 7.30 – 17.30 

d. PII „Zemenīte” 2 gr. no 7.00 – 17.00 

e. PII „Zīļuks” 1 gr. no 7.30 – 17.30 

2. Noteikt ar 01.01.2010. Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

„Lācītis”, „Taurenītis”, „Zemenīte”, „Zīļuks” dežūrgrupu darba laiku: 

a. PII „Lācītis” 2 gr. no 7.00- 18.30 

b. PII „Taurenītis” 1 gr. no 7. 00 – 19.00 

c. PII „Zemenīte” 1 gr. no 7.00 – 18.00 

d. PII „Zīļuks”  1 gr. no 7.00 – 18.00 

3. Noteikt Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs „Lācītis”, 

„Taurenītis”, „Vālodzīte”, „Zemenīte”, „Zīļuks” tipveida štatu sarakstu ar 01.01.2010. 

saskaņā ar  1. pielikumu. 

 

4. Ar 01.12.2009. atcelt Ventspils novada Ugāles pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” 

piemaksu pedagoģiskajiem darbiniekiem par gatavošanos nodarbībām, kura 

apstiprināta 01.09.2009. saskaņā ar Ugāles pagasta pašvaldības budžetu 2009.gadam. 

 

5. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem: 

5.1.Līdz 2009.gada 1.decembrim sagatavot, parakstīt un izsniegt brīdinājumus 

darbiniekiem par būtiskajām izmaiņām darba līgumu nosacījumos. 

5.2. Pārslēgt darba līgumus ar iestāžu darbiniekiem. 

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietniecei 

G.Ansonei. 

 

Komisijas priekšsēdētāja               /paraksts/                                        A.Klimoviča” 

Komitejas priekšsēdētājs                /paraksts/              G.ANSONE                                                                              

      Komitejas locekļi                 /paraksts/    N.SILEVIČA 

                                                        /paraksts/                                         G.MAČTAMS 

                                                        /paraksts/                                         I.CĒRPA 

                                                       /paraksts/                                         A.ČAKLIS” 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

19.11.2009. lēmumu Nr.8, 11.§ „Par Ventspils novada pašvaldības izglītības, bērnu 

un jaunatnes lietu komisijas 2009.gada 6.novembra lēmuma Nr.15 „Par pirmsskolas 

izglītības iestāžu darba laiku”. 

2. Labot pievienotajā tabulā, 5.punktu, to izsakot, ka montesori skolotāja alga tiek 

noteikta atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem, un labot tabulā norādītās vadītāju 

algas, tās pārrēķinot proporcionāli koeficientam.   
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25. § 

PAR KOKU LIKVIDĒŠANU  

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

  A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

.Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldība 22.10.2009. ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Kalngali”, 

kadastra Nr. ***, Tārgales pagasts, Ventspils novads, īpašnieka Dinara Bottera (personas 

kods ***), dzīvo: ***,  iesniegumu (reģ. Nr.1440) ar lūgumu izcirst kokus saimniecībā 

„Kalngali” mežā. Iesniegumam klāt pievienoti Zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes 

robežu plāna kopija, Ziemeļkurzemes virsmežniecības Ances mežniecības apliecinājums 

Nr.734763 ar atļauju koku ciršanai. 

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

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un, ņemot vērā Ziemeļkurzemes 

virsmežniecības Ances mežniecības apliecinājumu Nr.734763 ar atļauju koku ciršanai, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Atļaut nekustamajā īpašumā „Kalngali”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, cirst 

kokus, kas norādīti Ziemeļkurzemes virsmežniecības Ances mežniecības 

apliecinājumā Nr.734763. 

 

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta 

pārvaldes vadītājam M. Laksbergam. 

 

3. Uzdot Ventspils novada Kancelejai (M.Imanta- Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

D.Botteram, adrese: Jēkaba 26, Ventspils, LV-3601, uz iesniegumā norādīto 

adresi un sēdes protokola izrakstu nosūtīt Tārgales pagasta pārvaldei. 

 

26. § 

PAR ZEMESGABALU NOMĀŠANU 

(ziņo:G.Ansone, debatēs: A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, D.Veidemanis, M.Libkovskis, A.Mucenieks, 

A.Čaklis) 

 

  A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 02.11.2009. saņemts un reģistrēts ar Nr. 1585 zemes gabala 

„Vīnkalni-1”, Zlēku pagastā, Ventspils novadā īpašnieces Ingas Zernevicas (personas kods 

***, dzīvo: ***) iesniegums, ar kuru tā piekrīt iznomāt Ventspils novada domei zemes 
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gabalu „Vīnkalni-1”, Zlēku pagastā, Ventspils novadā 0,2696 ha
 
kopplatībā, ar kadastra 

numurs ***, nosakot nomas maksu 5% gadā no kadastrālās vērtības. 

No lietā esošiem materiāliem tiek konstatēts, ka nekustamais īpašums „Vīnkalni-1” 

(kadastra numurs ***) ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Zlēku pagasta pašvaldības vārda un 

sastāv no dzīvojamās mājas un divām palīgēkām. Zemesgrāmatu apliecībā ir veikta atzīme, 

ka ēkas saistītas ar zemes gabalu Zlēku pagastā, Ventspils novadā, zemes īpašniece Inga 

Zernevica. 2007.gada 16.jūlijā Zlēku pagasta padome pieņēma sēdes lēmumu (protokols 

Nr.7/6.) veikt īpašuma „Vīnkalni - 1” atsavināšanu „Valsts un pašvaldības mantas 

atsavināšanas likuma” noteiktajā kārtībā.  Saskaņā ar Zlēku pagasta padomes lēmumu tika 

veiktas nekustamā īpašuma „Vīnkalni - 1” izsoles 04.10.2007; 24.07.2008; 18.09.2008; 

26.11.2008. Ar Ventspils novada domes 2009.gada 29.oktobra lēmumu (protokols 

Nr.10/35.§) ir atcelts Zlēku pagasta padomes 2007.gada 16.jūlija lēmumu Nr.7,6§ par 

nekustamā īpašuma „Vīnkalni-1” atsavināšanu un nodots izīrēšanai saskaņā ar Zlēku pagasta 

dzīvojamās telpas palīdzības reģistru. 

Vadoties no augstāk minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 6.panta sesto daļu, kas 

nosaka, ja juridiskās personas ēkas un būves ieguvušas likumā "Par lauksaimniecības 

uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā, tām nomas maksa par 

zemi, ko aizņem ēkas, būves un pagalms, un šo ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo zemi 

līdz 0,5 hektāru platībā nedrīkst pārsniegt 5 procentus no zemes kadastrālās vērtības, kā arī, 

lai efektīvāk realizētu Ventspils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Vīnkalni-

1”, Zlēku pagastā, Ventspils novadā apsaimniekošanu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, 

M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, 

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

 

1. Piekrist noslēgt līgumu ar nekustamā īpašuma īpašnieci Ingu Zernevicu, personas 

kods ***, par  „Vīnkalni-1”, Zlēku pagastā, Ventspils novadā 0,2696 ha
 
kopplatībā, 

ar kadastra numuru  *** zemes gabala nomu nekustamā īpašuma „Vīnkalni-1” 

uzturēšanai un apsaimniekošanai ar termiņu 10 gadi. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

27. § 
PAR PILTENES MŪZIKAS SKOLAS IZGLĪTOJAMO VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS NOTEIKUMIEM 

(ziņo:G.Ansone, debatēs: A.Jaunsleinis, G.Mačtams) 

 

  A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone iepazīstina deputātus ar noteikumu projektu. 

G.Mačtams norāda, ka summām visās skolās jābūt vienādām. 

A.Jaunsleinis informē, ka noteikumu 9.punkts papildināms ar norādi, ka finansējumu 

iespējams ieskaitīt arī Piltenes pilsētas pārvaldes atvērtajā norēķinu kontā. 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu projektu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likumu 

un ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālo lietu, izglītības un sporta  komitejas 
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(19.11.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS –  1 balss (G.Mačtams), 

Ventspils novada dome n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt iesniegto Piltenes mūzikas skolas Noteikuma projektu „Par Piltenes 

mūzikas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības 

programmās” (Pielikumā uz divām lapām). 

2. Sagatavot minētos Noteikumus parakstīšanai. 

3. Noteikumi „Par Piltenes mūzikas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu 

profesionālās ievirzes izglītības programmās” stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

parakstīšanas. 

 

28. § 
PAR UGĀLES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS IZGLĪTOJAMO VECĀKU 

LĪDZFINANSĒJUMU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 

NOTEIKUMIEM 

(ziņo:G.Ansone, debatēs: A.Jaunsleinis, E.Kuģeniece, A.Mucenieks, G.Mačtams, D.Veidemanis 

R.Krūmiņš, R.Petmane) 

 

  A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātei Gunitai Ansonei. 

G.Ansone iepazīstina deputātus ar noteikumu projektu. Norādot, ka Piltenes mūzikas skola 

un Ugāles Mūzikas un mākslas skola ir atšķirīgas skolas, tādējādi arī līdzfinansējuma apjoms 

ir atšķirīgs. Noteiktie 8,00 Ls ir vecāku sapulces lēmumā pieņemti. 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore Rasma Petmane paskaidro, kad kļuva skaidrs, ka 

mākslas skolas darbība uzsāksies šogad, secinājām, ka būs nepieciešamas papildus inventārs. 

Finansējums noteikts, lai būtu iespējams iegādāties mācību līdzekļus. Vecāku sapulcē 

nolemts līdzfinansējums Ls 8,00 apmērā. 

A.Mucenieks ierosina, ka atdalāms Ugāles Mūzikas un mākslas skolai atsevišķs konts, kurā 

skaitīt līdzfinansējumu. 

Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu projektu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likumu 

un ņemot vērā Ventspils novada domes sociālo lietu, izglītības un sporta  komitejas 

(19.11.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, G.Roderte, 

A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt iesniegto Ugāles mūzikas un mākslas skolas Noteikuma projektu „Par 

Ugāles mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās 

ievirzes izglītības programmās” (Pielikumā uz trijām lapām). 

2. Sagatavot minētos Noteikumus parakstīšanai. 
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3. Noteikumi „Par Ugāles mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku 

līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās” stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc tā parakstīšanas. 

4. Grozīt Ventspils novada domes 2009.gada 27.augusta lēmuma „Par mācību maksas 

noteikšanu Ugāles Mūzikas un mākslas skolā un Piltemes mūzikas skolā” (protokols 

Nr.6, 3.§) 1.1.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā „No 2009.gada 2.decembra 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem noteikt ikmēneša mācību maksu 

LVL 8.00 (astoņi lati) apmērā”. 

29. § 
PAR VALSTS DZĪVOJAMĀS MĀJAS „BRIGADIERMĀJA“, UGĀLES PAGASTĀ,  

NEPRIVATIZĒTĀS DAĻAS PĀRŅEMŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada dome 2009.gada 6.novembrī ir saņēmusi un reģistrējusi ar Nr.1698 valsts 

akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” vēstuli, kurā tiek piedāvāts pārņemt Ventspils 

novada pašvaldības īpašumā Ugāles pagasta daudzdzīvokļu mājas „Brigadiemāja“, kura 

atrodas uz zemes vienības ar  kadastra Nr.9870 012 0117, neprivatizētās daļas.  Latvijas 

Republikas Ekonomijas ministrija  norāda, ka ar Ugāles pagasta padomes 2009.gada 1.aprīļa 

sēdes protokolu Nr.4,7. punkta izrakstu par valsts dzīvojamās mājas „Brigadiermāja“, Ugālē, 

Ugāles pagastā, Ventspils rajonā, neprivatizēto daļu – dzīvokļiem Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un 

Nr.4a, ir nepieciešama atkārtota Ventspils novada domes piekrišana pārņemt valsts 

dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu.  

Atkārtota piekrišana ir nepieciešama saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, kas nosaka, ka ar jaunievēlētās novada domes 

pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju 

(padomju) pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.  

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

daļas 27.punktu un uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

pārejas noteikumu 21.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, M.Libkovskis, 

G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – 

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

1. Piekrist pārņemt valsts dzīvojamās mājas „Brigadiermāja”, Ugālē, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā, neprivatizēto daļu – dzīvokļus Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un Nr.4a. 

 

2. Uzdot Ventspils novada domes vietniekam M.Libkovskim kontroli par šā lēmuma 

izpildi un realizāciju.  

 

3. Uzdot Kancelejai (M.Imantai-Lukašovai) nosūtīt pieņemtā lēmuma izrakstu 

Ekonomikas ministrijai līdz šā gada 21.decembrim. 
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30. § 
PAR  ZEMES LIETOŠANAS MĒRĶU MAIŅU  

ZEMES GABALAM ROBEŽU IELĀ 2, PILTENĒ  

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada dome 2009.gada 30.novembrī ir saņēmusi un reģistrējusi ar Nr.1555 

Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāja J.Abakuka iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas 

mērķus Piltenes pilsētas teritorijā esošam zemes gabalam Robežu ielā 2, Piltenē, kadastra 

numurs ***. Iesniegumam pievienota: zemes vienības Robežu ielā 2, Piltenē, zemes robežu 

plāna kopija.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: zemes vienībai adresē 

Robežu iela 2, Piltenē, kadastra numurs ***, 2009.gadā ir izgatavots jauns zemes robežu 

plāns (VSIA „Latvijas valsts mērnieks”), kurā ir uzmērīti zemes vienības lietošanas veidiem 

piekrītošās platības.  

Ievērojot augstākminēto un, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.pantu; 2007.gada 20.marta Ministru Kabineta noteikumu Nr.182 „Noteikumi par 

nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 60.4.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17., 18.punktu; Ventspils novada 

domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

(12.11.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, A.Čaklis, 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, 

I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, deputātam G.Božem nepiedaloties 

balsošanā, Ventspils novada dome  n o l e m j: 

 

1. Mainīt Gunāra Kļaviņa, personas kods ***, tiesiskā valdījumā esošam nekustamam 

īpašumam, Robežu iela 2, Piltenes pilsēta, Ventspils novads, zemes vienības kadastra 

nr.***, platība 107867 kv.m., nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.  

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

31. § 
PAR ATTEIKUMU NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „KOKI“    

PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ventspils novada pašvaldība 15.10.2009. ir saņēmusi Valda Bergmaņa, dzīvojoša ***, 

iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1352), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu attiecībā uz Raimondam Banderam, personas kods ***, piederošo nekustamo 

īpašumu: ”Koki”, kadastra numurs ***, Puzes pagastā. Iesniegumam pievienots dokumentu 

kopijas: 15.10.2009. pirkuma līgums. 

   Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Koki”, kadastra numurs 

***, kopplatība 6,32 ha, Puzes pagastā. 

 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

32. § 
             PAR ATTEIKUMU NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ANTES“    

PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldība 16.10.2009. ir saņēmusi Ģirta Oša, dzīvojoša ***, iesniegumu 

(reģistrēts ar Nr.1370), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu attiecībā uz Jolantai Osei, personas kods ***, piederošo nekustamo īpašumu: 

”Antes”, kadastra numurs ***, Jūrkalnes pagastā. Iesniegumam pievienots dokumentu 

kopijas: 15.10.2009. pirkuma līgums, Jolantas Oses izsniegta pilnvara Ģirtam Osim 

nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 

      Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Antes”, kadastra numurs 

***, kopplatība 4,0 ha, Jūrkalnes pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 
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33. § 
PAR ATTEIKUMU NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „MEŽROZES“    

PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

      Ziru pagasta pārvalde 26.10.2009. (reģ.nr.22) un Ventspils novada pašvaldība 

06.11.2009. ir saņēmusi Nila Andersona, dzīvojoša ***, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1692), 

ar piedāvājumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz 

N.Andersonam piederošo nekustamo īpašumu: ”Mežrozes”, kadastra numurs ***, Ziru 

pagastā. Iesniegumam pievienots dokumentu kopijas: 26.10.2009. pirkuma līgums. 

        Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis, A.Mucenieks,  D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Mežrozes”, kadastra 

numurs ***, kopplatība 3,2 ha, Ziru pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

34. § 
PAR ATTEIKUMU NO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „KLĀŅI“ UN „JAUNRUMBAS“    

PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

        Ventspils novada pašvaldība 27.10.2009. ir saņēmusi Viktora Solovjova, dzīvojoša ***, 

divus iesniegumus (reģ. Nr.1486 un Nr.1487) ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz V.Solovjovam piederošiem nekustamiem 

īpašumiem: ”Klāņi”, kadastra numurs ***, Ances pagastā un ”Jaunrumbas”, kadastra numurs 

***, Usmas pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 27.10.2009. noslēgti divi 

pirkuma līgumi.  

        Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 
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noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem: 

1.1 ”Klāņi”, kadastra numurs ***, kopplatība 4,5 ha, Ances pagastā; 

1.2 ”Jaunrumbas”, kadastra numurs ***, kopplatība 3,5 ha, Usmas pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

35. § 
PAR ATTEIKUMU NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „OZOLZĪLES“    

PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

       Ventspils novada pašvaldība 27.10.2009. ir saņēmusi SIA ”Niedrāji MR”, reģistrācijas 

Nr.49201000958, juridiskā adrese: ”Niedrāji”, Lancenieki, Džūkstes pag., Tukuma novads, 

LV-3147, iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1513), ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Dzintaram Gūtmanim un Kasparam Gūtmanim 

kopīpašumā piederošo nekustamo īpašumu: ”Ozolzīles”, kadastra numurs ***, Piltenes 

pilsētā. Iesniegumam pievienots dokumentu kopijas: 26.10.2009. pirkuma līgums, SIA 

”Niedrāji MR”, reģistrācijas apliecība, zemesgabala ”Ozolzīles” robežu plāns. 

         Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, M.Libkovskis, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Ozolzīles”, kadastra numurs 

***, kopplatība 13,7 ha, Piltenes pilsētā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

36. § 
PAR ATTEIKUMU NO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU    

PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 
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M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

   Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, amata vieta 

Talsos, Kareivju ielā 8, 05.11.2009. iesniegumu, reģistrēts ar Nr.1665, ar piedāvājumu izlemt 

jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Rutai Siliņai, dzīvojošai ***, 

piederošiem nekustamiem īpašumiem Ventspils novadā: ”Bekas”, kadastra numurs ***, 

”Dumpji”, kadastra numurs ***, Ugāles pagastā, ”Emši”, kadastra numurs ***, Piltenes 

pilsētā, ”Gaisiņi 1”, kadastra numurs ***, ”Priednieki”, kadastra numurs ***, Ances pagastā, 

”Ievas”, kadastra numurs ***, Zlēku pagastā un ”Mazmiltenāji”, kadastra numurs ***, 

Tārgales pagastā. Iesniegumam pievienots dokumentu kopijas: 27.10.2009. pirkuma līgums 

ar reģistra Nr.5952, kā arī minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatu nodalījumu izraksti un 

robežu plāni. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētie atsavināmie nekustamie īpašumi nav nepieciešami likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, M.Libkovskis, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem: 

1.1. ”Bekas”, kadastra numurs ***, kopplatība 5,61 ha, Ugāles pagastā; 

1.2.”Dumpji”, kadastra numurs  ***, kopplatība 3,6 ha, Ugāles pagastā; 

1.3. ”Emši”, kadastra numurs ***, kopplatība 7,9 ha, Piltenes pilsētā; 

1.4.”Gaisiņi 1”, kadastra numurs ***, kopplatība 8,7 ha, Ances pagastā; 

1.5.”Priednieki”, kadastra numurs ***, kopplatība 6,3 ha, Ances pagastā; 

1.6.”Ievas”, kadastra numurs ***, kopplatība 3,61 ha, Zlēku pagastā; 

1.7.”Mazmiltenāji”, kadastra numurs ***, kopplatība 8,5 ha, Tārgales pagastā; 

  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

37. § 
PAR ATTEIKUMU NO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „AĻĻAS“ UN „KRAUKĻI“   

PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

   Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, amata vieta 

Talsos, Kareivju ielā 8, 05.11.2009. iesniegumu, reģistrēts ar Nr.1667, ar piedāvājumu izlemt 

jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Rutai Siliņai, dzīvojošai, 

piederošiem nekustamiem īpašumiem Ventspils novadā: ”Aļļas”, kadastra numurs ***, 
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Usmas pagastā un ”Kraukļi”, kadastra numurs ***, Zlēku pagastā. Iesniegumam pievienots 

dokumentu kopijas: 28.10.2009. pirkuma līgums ar reģistra Nr.6003, kā arī minēto 

nekustamo īpašumu zemesgrāmatu nodalījumu izraksti un robežu plāni. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētie atsavināmie nekustamie īpašumi nav nepieciešami likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

M.Libkovskis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem: 

1.1. ”Aļļas”, kadastra numurs ***, kopplatība 16,2 ha, Usmas pagastā; 

1.2.”Kraukļi”, kadastra numurs ***, kopplatība 24,05 ha, Zlēku pagastā; 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

38. § 
PAR ATTEIKUMU NO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „EGLĪTES“, „LIEPKALNI“ UN 

„NĀBEĻI“ PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

  A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

  M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

  Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

   Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

   Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi zvērināta notāra Induļa Šermukšna, amata vieta 

Talsos, Kareivju ielā 8, 05.11.2009. iesniegumu, reģistrēts ar Nr.1666, ar piedāvājumu izlemt 

jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz Andrejam Bahitovam, 

dzīvojošam ***, piederošiem nekustamiem īpašumiem Ventspils novadā: ”Eglītes”, kadastra 

numurs ***, un ”Nābeļi”, kadastra numurs ***, Ances pagastā, ”Liepkalni”, kadastra numurs 

***, Jūrkalnes pagastā. Iesniegumam pievienots dokumentu kopijas: 28.10.2009. pirkuma 

līgums ar reģistra numuru 5983, kā arī minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatu nodalījumu 

izraksti un robežu plāni. 

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētie atsavināmie nekustamie īpašumi nav nepieciešami likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

M.Libkovskis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem: 

1.1. ”Eglītes”, kadastra numurs ***, kopplatība 13,3 ha, Ances pagastā; 

1.2.”Liepkalni”, kadastra numurs ***, kopplatība 15,42 ha, Jūrkalnes pagastā; 

1.3.”Nābeļi”, kadastra numurs ***, kopplatība 6,3 ha, Ances pagastā. 
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2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

39. § 
PAR ATTEIKUMU NO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „BUKULAUKS“ UN „BALSERI“   

PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

      Ventspils novada pašvaldība 26.10.2009. un 30.10.2009. (reģ. Nr. 1468 un Nr.1552) ir 

saņēmusi Jāņa Zvejnieka, dzīvojoša ***, iesniegumus ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz J.Zvejniekam piederošiem nekustamiem 

īpašumiem: ”Bukulauks”, kadastra numurs ***, un ”Balseri”, kadastra numurs ***, Ances 

pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 21.09.2009. pirkuma līgums un 

21.07.2009. pirkuma līgums. 

       Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

M.Libkovskis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem: 

1.1.”Bukulauks”, kadastra numurs ***, kopplatība 12,6 ha, Ances pagastā; 

1.2.”Balseri”, kadastra numurs ***, kopplatība 0,51 ha, Ances pagastā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

40. § 
PAR ATTEIKUMU NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „KRUSTCELES“  

PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

   Ventspils novada pašvaldība 03.11.2009. (reģ. Nr.1605),  ir saņēmusi Jāņa Dūduma, 

personas kods ***, dzīvojoša ***, divus iesniegumus ar piedāvājumu izlemt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu attiecībā uz J.Dūdumam piederošiem nekustamo īpašumu: 
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”Krustceles”, kadastra numurs ***, Užavas pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu 

kopijas: zemes vienību robežu plāns un 20.10.2009 noslēgts pirkuma līgums.  

 Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

konstatē, ka līgumā minētais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā 

noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 18.punktu un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 12.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

M.Libkovskis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, 

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

 

1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Krustceles”, kadastra 

numurs ***, kopplatība 0,06 ha, Užavas pagastā. 

 

2.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

41. § 
PAR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES IZNOMĀŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ugāles pagasta pārvalde 21.10.2009 (reģ.nr.48) un Ventspils novada pašvaldība 30.10.2009 

(reģ.Nr.1573) ir saņēmusi Alda Aumaļa, personas kods ***, dzīvojoša ***, iesniegumu ar 

lūgumu iznomāt zemes gabala ar kadastra numurs *** daļu 6,0 ha platībā uz sešiem gadiem 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. Iesniegumam klāt pievienota Ugāles pagasta 

pārvaldes 22.10.2009 uzziņa par zemes piederību. 

Ventspils novada pašvaldība izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 

konstatē, ka zemes gabals ar kadastra numurs 9870 004 0137, kopplatība 11,7 ha, piekrīt 

pašvaldībai saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu vai 4¹.panta 2.daļas 5.punktu. 

Atbilstoši spēkā esošajam Ugāles pagasta teritorijas plānojumam zemes lietošanas mērķis ir 

lauksaimniecības zeme. 

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

2.daļas 3.punktu, likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 12.panta 3.punktu; 

2007.gada 30.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” 18.1.punktu, 40.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (12.11.2009.) lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai H.Boitmanei Ventspils novada pašvaldības 

vārdā sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu ar Aldi Aumali, personas kods ***, par 

zemes gabala ar kadastra numuru  *** daļas 6,0 (sešu) hektāru platībā, kas atrodas Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā, nomu uz laiku no 01.12.2009. līdz 30.11.2015.  
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2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

42. § 
PAR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES IZNOMĀŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

      Ugāles pagasta pārvalde 29.10.2009 (reģ.nr.50) un Ventspils novada pašvaldība 

30.10.2009 (reģ.Nr.1574) ir saņēmusi Kārļa Erdmaņa, personas kods ***, dzīvojoša ***, 
iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabala ar kadastra numurs  *** daļu 0,5 ha platībā uz 

desmit gadiem personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. Iesniegumam klāt pievienota 

Ugāles pagasta pārvaldes 22.10.2009 uzziņa par zemes piederību.  

      Ventspils novada pašvaldība izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 

konstatē, ka zemes gabals ar kadastra numurs ***, kopplatība 11,7 ha, piekrīt pašvaldībai 

saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu vai 4¹.panta 2.daļas 5.punktu. Atbilstoši spēkā 

esošajam Ugāles pagasta teritorijas plānojumam zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecības 

zeme. 

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

2.daļas 3.punktu, likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 12.panta 3.punktu; 

2007.gada 30.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” 18.1.punktu, 40.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (12.11.2009.) lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai H.Boitmanei Ventspils novada pašvaldības 

vārdā sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu ar Kārli Erdmani, personas kods ***, 

par zemes gabala ar kadastra numuru  ***daļas 0,5 (vienas puses) hektāru platībā, kas 

atrodas Ugāles pagastā, Ventspils novadā, nomu uz laiku no 01.12.2009. līdz 

30.11.2019.  

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

43. § 
PAR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES IZNOMĀŠANU  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

 Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 
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 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

    Ugāles pagasta pārvalde 29.10.2009 (reģ.nr.51) un Ventspils novada pašvaldība 

30.10.2009 (reģ.Nr.1575) ir saņēmusi Velgas Vangas, personas kods ***, dzīvojošas ***, 

iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabala ar kadastra numurs  ***daļu 0,3 ha platībā uz 

pieciem gadiem personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. Iesniegumam klāt pievienota 

Ugāles pagasta pārvaldes 22.10.2009 uzziņa par zemes gabala piederību.  

     Ventspils novada pašvaldība izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 

konstatē, ka zemes gabals ar kadastra numurs ***, kopplatība 11,7 ha, piekrīt pašvaldībai 

saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu vai 4¹.panta 2.daļas 5.punktu. Atbilstoši spēkā 

esošajam Ugāles pagasta teritorijas plānojumam zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecības 

zeme. 

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

2.daļas 3.punktu, likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 12.panta 3.punktu; 

2007.gada 30.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” 18.1.punktu, 40.punktu; Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (12.11.2009.) lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 
 

1. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai H.Boitmanei Ventspils novada pašvaldības 

vārdā sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu ar Velgu Vangu, personas kods ***, par 

zemes gabala ar kadastra numuru  ***  daļas 0,3 (trīs desmitdaļas) hektāru platībā, kas 

atrodas Ugāles pagastā, Ventspils novadā, nomu uz laiku no 01.12.2009. līdz 30.11.2014.  

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

44. § 
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA AR A.VERENIEKU IZBEIGŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

 M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

  Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

  Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

     Ugāles pagasta pārvalde 13.10.2009 (reģ.nr.316) un Ventspils novada pašvaldība 

16.10.2009 (reģ.Nr.1381) ir saņēmusi Andra Verenieka, personas kods ***, dzīvojoša***, 

iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabala Smilšu ielā 6, Piltenē, 

kadastra numurs  ***daļas 0,12 ha platībā lietošanu. Iesniegumam klāt pievienotas 

dokumentu kopijas: Piltenes pilsētas domes 2006.gada 17.augusta sēdes protokola Nr.9 

izraksts, 17.08.2006. zemes nomas līgums ar A.Verenieku.  

     Ventspils novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 

konstatē, ka zemes gabals Smilšu ielā 6, Piltenē, kadastra numurs 9813 003 0224, ar 

kopplatību 5,51 ha, ir Ventspils novada pašvaldības piekritībā. Par zemes gabala 0,12 ha 

platībā daļas nomas lietošanu Piltenes pilsētas dome 2006.gada 17.augustā ar Andri 

Verenieku ir noslēgusi nomas līgumu uz laiku līdz 2016.gada 17.augustam. Saskaņā ar 



 

 

46 

likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta nosacījumiem zemes lietotāja 

tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzamas pilnīgi vai daļēji ar vietējās pašvaldības 

lēmumu. 

       Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes 

ierīcību” 33.panta 1.daļas 1.punktu, 33.panta 1.daļu; ņemot vērā A.Verenieka izteikto gribu 

izbeigt zemes nomas līgumu, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (12.11.2009.) lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Izbeigt ar 01.12.2009. zemes nomas līgumu ar Andri Verenieku, personas kods ***, 

par zemes gabala Smilšu ielā 6, Piltenē, kadastra numurs  *** daļas 0,12 ha platībā 

lietošanu sakarā ar nomnieka atteikšanos lietot zemi. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

45. § 
PAR  POPES PAGASTA ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA NUMURU 9856 003 0302  

GRAFISKĀ PIELIKUMA SASKAŅOŠANU   

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis informē par lēmuma projektu.   

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada dome 2009.gada 9.novembrī ir saņēmusi un reģistrējusi ar Nr.1724 SIA 

„AJ Mērniecība”, reģ.nr.41203032071, juridiskā adrese: Lielais prospekts 34-14, Ventspils, 

LV-3601, valdes priekšsēdētāja Andra Janberga iesniegumu ar lūgumu apstiprināt grafisko 

pielikumu Popes pagastā esošam zemes gabalam ar kadastra numuru ***. Iesniegumam 

pievienoti: Popes pagasta pārvaldes (V.Krauze) atzinums par grafiskā pielikuma 

saskaņošanu, zemes gabala ar kadastra numuru 9856 003 0302 grafiskā izdruka no kadastra 

kartes.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: zemes gabals ar 

kadastra numuru ***, (adrese: „Purvmaļi”, Popes pagasts, Ventspils novads), kopplatība  0,8 

ha (8000m
2
), ar Popes pagasta zemes komisijas 1996.gada 22.oktobra lēmumu Nr.50 „Par 

zemes piešķiršanu lietošanā un izmaiņām iepriekš piešķirtajos lietojumos” nodots pastāvīgā 

lietošanā privātpersonām. Zemes gabala tiesiskie valdītāji ir ierosinājuši SIA „AJ 

Mērniecība” veikt zemes gabala mērniecības darbus. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 26.panta 1.daļas 2.punktu; 2007.gada 20.marta Ministru Kabineta noteikumu 

Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 60.4.punktu zemes gabala 

robežas tā uzmērīšanai ir jānosaka atbilstoši pašvaldības lēmumiem un to grafiskajiem 

pielikumiem. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas arhīvā 22.10.1996. lēmuma 

Nr.50 par zemes piešķiršanu lietošanā grafiskais pielikums nav pieejams.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 26.panta 1.daļas 2.punktu; 2007.gada 20.marta Ministru Kabineta noteikumu Nr.182 

„Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 60.4.punktu, Ventspils novada 

domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 
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(12.11.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, 

A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai kadastra apzīmējumu ***, Popes 

pagastā, Ventspils novadā, ar kopplatību 0,8 ha kā Popes pagasta zemes komisijas 

1996.gada 22.oktobra lēmuma Nr.50 „Par zemes piešķiršanu lietošanā un izmaiņām 

iepriekš piešķirtajos lietojumos” pielikumu.  

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-

3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu iesniedzējam, Popes pagasta 

pārvaldei un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai. 

 

46. § 
 PAR  ZEMES LIETOŠANAS MĒRĶU MAIŅU  

PILTENES PILSĒTĀ UN LAUKU TERITORIJĀ,  

AGRĀK PIEŅEMTO LĒMUMU PAPILDINĀŠANU   

(ziņo: M.Libkovskis) 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
 

Ventspils novada dome 2009.gada 30.novembrī ir saņēmusi un reģistrējusi ar Nr.1554 

Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāja J.Abakuka iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas 

mērķus Piltenes pilsētas teritorijā esošiem zemes gabaliem, kā arī papildināt Piltenes pilsētas 

domes 21.05.2009. lēmumu, protokols Nr.5, 8.§. Iesniegumam pievienoti: Piltenes pilsētas 

domes 2009.gada 21.maija sēdes lēmuma, protokols Nr.5, 8.§, izraksta kopija.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: Piltenes pilsētas dome 

2009.gada 21.maija sēdes (protokols Nr.5, 8.§) lēmumā „Par zemes lietošanas mērķu 

noteikšanu zem transformatoru būvēm”, nav norādījusi zemes vienību platībai atbilstošos 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, kā to nosaka 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta  

noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4. un 5.punkts. Tāpat ir konstatēta 

kļūda zemes vienības kadastra apzīmējumā minētā lēmuma 5.punktā. Saskaņā ar 

„Administratīvā procesa likuma” 83.pantu, kas nosaka: „Iestāde, ievērojot šā likuma 85. un 

86.panta noteikumus, pēc savas iniciatīvas vai adresāta lūguma var atcelt gan tiesisku, gan 

prettiesisku administratīvo aktu, kas nav apstrīdēts”.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.pantu; 2007.gada 20.marta Ministru Kabineta noteikumu Nr.182 „Noteikumi par 

nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” 60.4.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17., 18.punktu; „Administratīvā 



 

 

48 

procesa likuma” 83.pantu; Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

un komunālo jautājumu komitejas (12.11.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

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

 

1. Mainīt Rasmas Saijas, personas kods ***, nekustamam īpašumam “Klētnieki”, 

Vecmuižciems, Piltenes lauku teritorija, Ventspils novads, zemes vienības kadastra numurs 

***, platība 1.9 ha, valsts kadastra reģistrā reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

2. Mainīt Piltenes evaņģēliski luteriskās draudzes, reģistrācijas numurs 9000 048 1381, 

nekustamam īpašumam “Mācītājmāja” Piltenes pilsēta, Ventspils novads, zemes vienības 

kadastra numurs ***, platība 30.0 ha, valsts kadastra reģistrā reģistrēto nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi zemes vienības daļai ar zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecības rakstura 

uzņēmumu apbūve, 13.8 ha platībai. 

 

3. Mainīt Arta Fetlera, personas kods ***, nekustamam īpašumam “Ābolkalni”, 

Vecmuižciems, Piltenes lauku teritorija, Ventspils novads, zemes vienības kadastra 

numurs***, platība 122.0 ha, valsts kadastra reģistrā reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Mainīt Piltenes pilsētas domes, reģistrācijas nr.90000080490, tiesiskā valdījumā 

esošam nekustamam īpašumam Nikolaja iela 5, Piltenes pilsēta, Ventspils novads, zemes 

vienības kadastra numurs 9813 002 0403, platība 47950 kv.m., valsts kadastra reģistrā 

reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. 

 

5. Mainīt Piltenes pilsētas domes, reģistrācijas nr.90000080490, tiesiskā valdījumā 

esošam nekustamam īpašumam Ganību iela 1, Piltenes pilsēta, Ventspils novads, zemes 

vienības kadastra numurs 9813 003 0108, platība 7230 kv.m., valsts kadastra reģistrā 

reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

 

6.Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz trijām lapām. 

 

47. § 
PAR  TĀRGALES  PAGASTĀ ZEM CEĻIEM ESOŠU ZEMES  VIENĪBU  

PIEKRITĪBAS UN LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU  

(ziņo: M.Libkovskis) 

A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada dome no Tārgales pagasta pārvaldes 2009.gada 9.novembrī ir saņēmusi un 

reģistrējusi ar Nr.1706 atzinumu par Tārgales pagasta administratīvajā teritorijā esošu zemes 

vienību, kuras atrodas zem pagasta ceļiem, piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu. 
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  Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1.punktu, 4
1 

.panta 1.daļas 1.punktu 2.daļas 

1.punktu; 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā 

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

zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

nosacījumiem, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

M.Dadzis, A.Jaunsleinis, M.Libkovskis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, A.Mucenieks, 

D.Veidemanis, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Noteikt sekojošu Tārgales pagasta pārvaldes lietojumā esošu zemes gabalu – ceļu 

piekritību Ventspils novada pašvaldībai tās funkciju īstenošanai, nosakot zemes lietošanas 

mērķus 

 

N.p.k. Zemes vienības 

nosaukums 

Kadastra Nr. Aptuvenā 

platība (ha) 

Zemes 

liet.mērķis* 

(kods) 

1.1. Ceļš Ovišu ciemata ceļi Nr.30 98660010076 0.3 1101 

1.2. Ceļš Ovišu ciemata ceļi Nr.30 98660010140 0.6 1101 

1.3. Ceļš Ovišu ciemata ceļi Nr.30 98660010149 6.2 1101 

1.4. Ceļš Ovišu ciemata ceļi Nr.30 98660010151 0.7 1101 

1.5. Ceļš Ovišu ciemata ceļi Nr.30 98660010163 0.5 1101 

1.6. Ceļš-Meždārzi-Mārupe Nr.31 98660010152 1.0 1101 

1.7. Ceļš-Meždārzi-Mārupe Nr.31 98660010172 0.4 1101 

1.8.  Ceļš Lūžņu ciemata ceļi Nr.32 98660020136 0.9 1101 

1.9.  Ceļš Lūžņu ciemata ceļi Nr.32 98660020139 0.9 1101 

1.10.  Ceļš Lūžņu ciemata ceļi Nr.32 98660020140 0.9 1101 

1.11.  Ceļš Lūžņu ciemata ceļi Nr.32 98660020141 0.9 1101 

1.12. Ceļš-Miķeļtorņa ciemata ceļi Nr.33 98660030192 1.6 1101 

1.13. Ceļš-Miķeļtorņa ciemata ceļi Nr.33 98660030193 1.1 1101 

1.14. Ceļš-Miķeļtorņa ciemata ceļi Nr.33 98660030194 1.3 1101 

1.15. Ceļš-Miķeļtorņa ciemata ceļi Nr.33 98660030195 2.8 1101 

1.16. Ceļš-Miķeļtorņa ciemata ceļi Nr.33 98660030196 0.9 1101 

1.17. Ceļš-Miķeļtorņa ciemata ceļi Nr.33 98660030221 0.7 1101 

1.18. Ceļš-Lielirbes ciemata ceļi Nr.34 98660040131 0.1 1101 

1.19. Ceļš-Lielirbes ciemata ceļi Nr.34 98660040138 2.3 1101 

1.20. Ceļš-Lielirbes ciemata ceļi Nr.34 98660040141 0.5 1101 

1.21. Ceļš-Lielirbes ciemata ceļi Nr.34 98660040142 0.2 1101 

1.22. Ceļš-Lielirbes ciemata ceļi Nr.34 98660040143 0.1 1101 

1.23. Ceļš-Lielirbes ciemata ceļi Nr.34 98660040144 2.2 1101 

1.24. Ceļš-Lielirbes ciemata ceļi Nr.34 98660040145 0.9 1101 

1.25. Ceļš-Lielirbes ciemata ceļi Nr.34 98660040146 3.6 1101 

1.26. Ceļš-Lielirbes ciemata ceļi Nr.34 98660040147 0.9 1101 

1.27. Ceļš-Lielirbes ciemata ceļi Nr.34 98660040157 0.3 1101 

1.28. Ceļš-Jaunciema ciemata ceļi Nr.35 98660050028 4.2 1101 

1.29. Ceļš-Jaunupes ciemata ceļi Nr.29 98660060077 1.8 1101 

1.30. Ceļš-Jaunupes pievadceļš Nr.36 98660060078 1.2 1101 

1.31. Ceļš-Liepenes ciemata ceļi Nr.28 98660070112 0.2 1101 

1.32. Ceļš-Liepenes ciemata ceļi Nr.28 98660070117 0.15 1101 

1.33. Ceļš-Liepenes ciemata ceļi Nr.28 98660070105 1.0 1101 
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1.34. Ceļš-Liepenes ciemata ceļi Nr.28 98660070106 0.5 1101 

1.35. Ceļš-Liepenes ciemata ceļi Nr.28 98660070107 0.8 1101 

1.36. Ceļš-Liepenes ciemata ceļi Nr.28 98660070111 1.9 1101 

1.37. Ceļš-Liepenes ciemata ceļi Nr.28 98660080060 1.9 1101 

1.38. Ceļš-Platenes ceļš Nr.23 98660140062 1.7 1101 

1.39. Ceļš-Platenes ceļš Nr.23 98660140063 0.3 1101 

1.40. Ceļš-Vecās Kamārces ceļš Nr.24 98660140064 3.5 1101 

1.41. Ceļš-Vecās Kamārces ceļš Nr.24 98660150137 0.7 1101 

1.42. Ceļš-Krievlauki-Ezernieki Nr.1 98660160090 0.7 1101 

1.43. Ceļš-Krievlauki-Ezernieki Nr.1 98660170096 14.4 1101 

1.44. Ceļš-Krievlauki-Ezernieki Nr.1 98660220094 2.6 1101 

1.45. Ceļš-Dārzniecības ceļi Nr.4 98660170097 1.1 1101 

1.46. Ceļš-Dārzniecības ceļi Nr.4 98660170098 0.8 1101 

1.47. Ceļš-Dārzniecības ceļi Nr.4 98660170099 1.3 1101 

1.48. Ceļš-Betontilts-Āres Nr.2 98660170101 3.2 1101 

1.49. Ceļš-Laimiņas-Kamārce Nr.3 98660170102 3.2 1101 

1.50. Ceļš-Laimiņas-Kamārce Nr.3 98660170143 0.9 1101 

1.51. Ceļš-Blāzmas-Sprīdīši Nr.25 98660170103 1.6 1101 

1.52. Ceļš-Blāzmas-Ozolkalni Nr.5 98660180131 1.5 1101 

1.53. Ceļš-Blāzmas-Ozolkalni Nr.5 98660180144 2.8 1101 

1.54. Ceļš-Dokupes ciemata ceļi Nr.5 98660180133 0.4 1101 

1.55. Ceļš-Dokupes ciemata ceļi Nr.5 98660180134 0.8 1101 

1.56. Ceļš-Dokupes ciemata ceļi Nr.5 98660180135 0.5 1101 

1.57. Ceļš-SCO-Teiči Nr.6 98660190049 1.3 1101 

1.58. Ceļš-Graudiņi-Vekši Nr.8 98660190050 2.2 1101 

1.59. Ceļš-Oši-Dizdamaņi Nr.7 98660200049 1.6 1101 

1.60. Ceļš-Burtnieki-Strēlnieki Nr.9 98660200050 0.3 1101 

1.61. Ceļš-Burtnieki-Strēlnieki Nr.9 98660200051 1.1 1101 

1.62. Ceļš-Burtnieki-Strēlnieki Nr.9 98660240152 0.6 1101 

1.63. Ceļš-Lieplejas-Lodiņi Nr.14 98660200053 2.2 1101 

1.64. Ceļš-Lieplejas-Lodiņi Nr.14 98660210045 6.3 1101 

1.65. Ceļš-Dobeļi-Elkšķene Nr.16 98660220103 2.8 1101 

1.66. Ceļš-Elkšķenes kapu pievadceļš Nr.22 98660220102 1.2 1101 

1.67. Ceļš-Elkšķenes kapu pievadceļš Nr.22 98660230081 2.3 1101 

1.68. Ceļš-Reiņi-Punti Nr.10 98660240153 10.5 1101 

1.69. Ceļš-Reiņi-Tuči Nr.11 98660240154 2.2 1101 

1.70. Ceļš-Vītoli-Druviņas Nr.13 98660240156 6.8 1101 

1.71. Ceļš-Lejnieki-Lodes Nr.13 98660240157 3.6 1101 

1.72. Ceļš-Kleimaņi-Dāvaiši Nr.13 98660240158 1.4 1101 

1.73. Ceļš-Vītolkalni-Zaķi Nr.19 98660240159 0.9 1101 

1.74. Ceļš-Reiņi-Upes Nr.20 98660240162 0.3 1101 

1.75. Ceļš-Lodes-Rijnieki Nr.15 98660260164 2.1 1101 

1.76. Ceļš-Tārgales ciemata ceļi Nr.26 98660260166 0.6 1101 

1.77. Ceļš-Tārgale-Lieplejas Nr.27 98660260165 1.8 1101 

1.78. Ceļš-Eglīšu kapu pievadceļš Nr.37 98660260167 0.7 1101 

1.79. Ceļš-Grantiņu garāžu ceļš Nr.39 98660260168 0.7 1101 

1.80. Ceļš-Mežābeles-Puķkalni Nr.21 98660260172 0.5 1101 

1.81. Ceļš-Tārgales skolas pievadceļš Nr.38 98660260173 0.2 1101 

1.82. Ceļš-Pavasari-Zambe Nr.17 98660270075 9.3 1101 

1.83. Ceļš-Lielrubeņi-Baloži 98660090081 1.1 1101 
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1.84. Ceļš-Māteri-Vēji 98660090086 0.3 1101 

1.85. Ceļš-Vasaras-Gravas 98660090082 0.4 1101 

*-zemes lietošanas mērķu kodu atšifrējums:  

1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā. 

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresēti un trešās personas var pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena 

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: Valsts zemes dienesta Kurzemes 

reģionālās  nodaļas Ventspils birojam un Tārgales pagasta pārvaldei. 
 

48. § 
PAR  TĀRGALES  PAGASTĀ ESOŠU ZEMES  VIENĪBU  

PIEKRITĪBAS UN LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANU  

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada dome no Tārgales pagasta pārvaldes 2009.gada 9.novembrī ir saņēmusi un 

reģistrējusi ar Nr.1706 atzinumu par Tārgales pagasta administratīvajā teritorijā esošu zemes 

vienību piekritības un lietošanas mērķu noteikšanu.  

          Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1.panta 

11.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašumtiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, 4
1 

.panta 2.daļas 6.punktu, likuma “Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta 1.daļu, 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu 

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

piederošo un piekrītošo zemi” nosacījumiem, 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” nosacījumiem, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, 

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

 

1. Noteikt sekojošu Tārgales pagasta pārvaldes lietojumā esošu zemes gabalu piekritību 

Ventspils novada pašvaldībai kā starpgabalus, nosakot zemes lietošanas mērķus: 

N.p

.k. 

Zemes vienības 

nosaukums 

Kadastra Nr. Aptuvenā 

platība (ha) 

Zemes 

liet.mērķis* 

(kods) 

1.1

. 

“Čurkstes” 98660070110 0.07 

0.08 

0201 

0501 
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1.2

. 

“Sīkalejas” 98660260201 0.40 0101 

1.3

. 

“Gandri” 98660180123 0.10 0101 

1.4

. 

“Medņi” 98660090074 0.10 0101 

*-zemes lietošanas mērķu kodu atšifrējums:  

0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. 

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresēti un trešās personas var pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena 

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Uzdot Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: Valsts zemes dienesta Kurzemes 

reģionālās  nodaļas Ventspils birojam un Tārgales pagasta pārvaldei. 
 

 

49. § 
PAR  ZEMES GABALA „PLATENE 2” NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU, ZEMES GABALA 

NODOŠANU VALSTIJ ZEMES REFORMAS PABEIGŠANAI 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Tārgales pagasta pārvalde un Ventspils novada dome 2009.gada 23.oktobrī ir saņēmusi un 

reģistrējusi ar Nr.1453 Modestas Dargeles, dzīvojošas ***, iesniegumu, par atteikšanos lietot 

zemes gabalu “Platene 2”, kadastra numurs ***, Pūrkalnos, Tārgales pagastā.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: zemes gabals “Platene 

2”, kadastra numurs ***, ar aptuvenu kopplatību 0,06 ha (600 m2) ar Tārgales pagasta 

padomes 2007.gada 25.aprīļa lēmumu ir nodots M.Dargeles nomas lietošanā, attiecīgi 

noslēdzot ar M.Dargeli zemes nomas pirmtiesību līgumu. Savu lūgumu par zemes nomas 

līguma izbeigšanu M.Dargele pamato ar slikto veselības stāvokli. Zemes gabals “Platene 2”, 

kadastra numurs ***, ar aptuvenu kopplatību 0,06 ha (600 m2) nav nepieciešams Ventspils 

novada pašvaldībai tās funkciju realizēšanai. Saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 

25.panta 3.daļas nosacījumiem, zemes gabals pēc lietotāja atteikšanās to nomāt, turpmāk 

izmantojams zemes reformas pabeigšanai. 

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 

9.panta 1.daļas 1.punktu, 33.panta 1.daļu; Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 3.daļu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 
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R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, 

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

 

1. Izbeigt ar 2009.gada 1.decembri zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Modestu Dargeli, 

personas kods ***, par zemes vienības „Platene 2”, kadastra numurs ***, ar aptuvenu 

kopplatību 0,06 hektāri (seši simti kvadrātmetru) lietošanu. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz trijām lapām. 

 

50. § 
PAR  ZEMES  VIENĪBU STATUSA UN PIEKRITĪBAS NOTEIKŠANU  

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu deputātam Mārtiņam Libkovskim. 

M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu. 

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada dome no Tārgales pagasta pārvaldes 2009.gada 9.novembrī ir saņēmusi un 

reģistrējusi ar Nr.1706 atzinumu par Tārgales pagasta administratīvajā teritorijā esošu zemes 

vienību statusa un piekritības noteikšanu.  

Pamatojoties uz likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, 33.panta pirmās daļas 1.punktu; Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta nosacījumiem, Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, 42.pantu; likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašumtiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 

4.punktu, 4
1 

.panta 2.daļas 6.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 

1.daļu, 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka 

valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

nosacījumiem, 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” prasībām, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, D.Veidemanis, M.Libkovskis, 

G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j:   

 

1.Izbeigt ar 2009.gada 1.janvāri zemes pastāvīgas lietošanas tiesības sekojošām personām par 

apbūvētiem zemes gabaliem, paturot tos Ventspils novada pašvaldības piekritībā kā 

apbūvētus zemes gabalus, uz kuriem atrodas citu fizisku personu valdījumā esošas ēkas. 

 

2.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz trijām lapām. 

 

 

51. § 
PAR NOVADA PĀRVALDES STRUKTŪRAS OPTIMIZĒŠANU 

(ziņo:M.Libkovskis) 
 

 A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 
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A.Jaunsleinis ierosina apvienot Izglītības, sporta un kultūras pārvaldes vienā. 

D.Valdmanis informē, ka, strādājot pie pārvaldes struktūras optimizācijas, darba grupas 

izveidojušas lēmuma projektā atainoto pārvaldes struktūru. Nākotnē iespējams kādu 

apvienot.  

Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

   Pamatojoties uz novada domes 2009.gada 10.septembra lēmumu (protokols Nr.7, 1.§), 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

G.Mačtams, D.Veidemanis, M.Libkovskis, G.Roderte, A.Mucenieks, I.Cērpa, E.Kuģeniece), 

PRET – 1 balss (R.Krūmiņš), ATTURAS – 1 balss (A.Čaklis), Ventspils novada dome  

n o l e m j:   
 

1. Turpināt darbu pie novada pārvaldes struktūras optimizēšanas, paredzot izveidot 

sekojošas: 

1.1. Iestādes: 

1.1.1. Izglītības pārvalde; 

1.1.2. Sociālais dienests; 

1.1.3. Kultūras pārvalde. 

 

1.2. Pašvaldības uzņēmumus (PSIA) pašvaldības nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanai un komunālo pakalpojumu sniegšanai. 

 

2. Noteikt, ka iestāde „Sociālais dienests” darbu uzsāk ar 2010.gada 1.janvāri. 

 

3. Noteikt, ka pārējās jaunizveidojamās iestādes un pašvaldības uzņēmumi darbu uzsāk 

ar 2010.gada 1.jūliju. 

 

4. Uzdot novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Gunitai Ansonei un vietniekam 

Mārtiņam Libkovskim, atbilstoši pašvaldības nolikumā noteiktajai kompetencei, 

nodrošināt lēmumā minēto iestāžu un pašvaldības uzņēmumu izveidošanu, un 

darbības uzsākšanu noteiktajos termiņos. 

 

5.  Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim, sadarbībā ar 

pilsētas/pagastu pārvalžu vadītājiem, precizēt funkciju sadalījumu starp pārvaldēm, 

iestādēm un pašvaldības uzņēmumiem. 

 

6. Uzdot lēmuma 4.un 5.punktā minētajām amatpersonām 2010.gada februāra domes 

sēdē sniegt pārskatu par paveikto un prezentēt jaunizveidojamo iestāžu un pašvaldības 

uzņēmumu struktūras, un to darbības uzsākšanas pasākumu plānu. 

 

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdod novada domes priekšsēdētājam Aivaram 

Muceniekam. 

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

Sēdi slēdz plkst. 13.50 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


