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SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2009.gada  27.augustā                                                                                               6 
                                                                                                                                           Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.04 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Ilona Stradiņa, Lietvedības un attīstības nodaļas vecākā speciāliste 

       

Piedalās - 

Deputāti:  Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Andris Jaunsleinis 

Raitis Krūmiņš 

Mārtiņš Libkovskis 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Nellija Sileviča 

Dainis Veidemanis 

 

Deputātu kandidāti: Ilva Cērpa, Zaļo un zemnieku savienība 

   Elita Kuģeniece, „Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība” 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

     

Pārvaldes vadītāja: Aira Kajaka, Ances pagasta pārvaldes vadītāja 

 

Preses pārstāvis: Līga Tīrmane, SIA „ Ventas Balss” korespondente   

 

 

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

sekojošiem jautājumiem: 

1. Par zemes ierīcības projektu Ventspils novada Vārves pagasta nekustamajam īpašumam 

„Ķīķi”. 

2. Par sociālo palīdzību. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnd.lv/
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3. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 

1 ”Ventspils novada pašvaldības Nolikums”.  

4. Par Ventspils novada Izglītības pārvaldes Nolikumu. 

5. Par Ventspils novada Skolēnu nama Nolikumu. 

6. Par Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Nolikumu. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

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

G.Roderte, N.Sileviča), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

     Apstiprināt šādu 2009.gada 27.augusta domes sēdes darba kārtību: 
 

1. Par deputāta J.Abakuka deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 

2. Par deputātes A.Kajakas deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 

3. Par mācību maksas noteikšanu Ugāles Mūzikas un mākslas skolā un Piltenes Mūzikas 

skolā. 

4. Par Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolas Nolikumu. 

5. Par Ventspils novada pašvaldības Sociālā dienesta Nolikumu. 

6. Par Ventspils novada domes Sociālo lietu komisijas Nolikumu. 

7. Par papildinājumiem novada domes 2009.gada 6.augusta ārkārtas sēdes lēmumā „Par 

novada Sociālo dienestu” (protokols Nr. 5, 7.§). 

8. Par novada domes centrālās administrācijas vadītāju. 

9. Par viena audzēkņa uzturēšanas izmaksām Ventspils novada Bērnu namā „Stikli”. 

10. Par līdzekļu piešķiršanu Puzes invalīdu biedrībai „Labas pārmaiņas”. 

11. Par Ventspils novada teritoriālās vienības „Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju” sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu. 

12. Par ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto 

saistību pārņemšanu. 

13. Par novada Bāriņtiesas izveidošanu. 

14. Par Ventspils novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu. 

15. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” un pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes 

centrs „Ugāle” kapitāla daļu turētāju maiņu. 

16. Par detālplānojuma „Buļķi” pirmo redakciju. 

17. Par papildinājumiem Ventspils novada pagastu un Piltenes pilsētas pārvaldes Nolikumos. 

18. Par komisiju būvobjektu pieņemšanai ekspluatācijā. 

19. Par būvniecības kārtību Ventspils novadā. 

20. Par Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes nolikumu. 

21. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Ugāles pagasta katlu mājā „Arāji”. 

22. Par zemes piešķiršanu nomā. 

23. Par zemes gabala nomu. 

24. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. 

25. Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma 

izbeigšanu. 

26. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.panta noteikumiem; zemes vienību piekritību pašvaldībai, zemes vienību nodošanu 

bez atlīdzības valstij zemes reformas pabeigšanai.  
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27. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.panta pirmās daļas noteikumiem un zemes nomas pirmtiesību līgumu noslēgšanu.  

28. Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem. 

29. Par adreses „Vecalkšņi” piešķiršanu J.Neliusa tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam. 

30. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Liellīči”. 

31. Par adrešu piešķiršanu telpām nekustamajos īpašumos „Krīkļu garāžas 1” un Krīkļu 

garāžas 2”. 

32. Par zemes ierīcības projektu Ventspils novada Vārves pagasta nekustamajam īpašumam 

„Ķīķi”. 

33. Par sociālo palīdzību. 

34. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 

1 ”Ventspils novada pašvaldības  

35. Par Ventspils novada Izglītības pārvaldes Nolikumu. 

36. Par Ventspils novada Skolēnu nama Nolikumu. 

37. Par Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Nolikumu. 

 

 

1. § 
PAR DEPUTĀTA J.ABAKUKA DEPUTĀTA PILNVARU  

IZBEIGŠANOS PIRMS TERMIŅA 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu sakarā ar Jāņa Abakuka iesniegumu par 

deputāta pilnvaru nolikšanu. 

     Jautājumu, papildinājumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas pilsētas 

domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu, 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, 3.panta ceturto daļu, Ventspils novada Vēlēšanu komisijas 2009.gada 19.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 8, 1.§), ņemot vērā Ventspils novada domes deputāta Jāņa Abakuka 

2009.gada 14.augusta iesniegumu par savu deputāta pilnvaru nolikšanu sakarā ar iecelšanu 

Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāja amatā, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti 

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

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – 

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

 

1. Izbeigt Ventspils novada domes deputāta Jāņa Abakuka pilnvaras pirms termiņa. 

2. Noteikt, ka Ventspils novada domes deputāta pilnvaras ar 2009.gada 27.augustu iegūst 

attiecīgā saraksta nākamais deputāta kandidāts – Ilva Cērpa, personas kods ***. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta- 

Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada Vēlēšanu komisijai. 

 

2. § 
PAR DEPUTĀTES A.KAJAKAS DEPUTĀTA PILNVARU  

IZBEIGŠANOS PIRMS TERMIŅA 
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 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu sakarā ar Airas Kajakas iesniegumu par 

deputāta pilnvaru nolikšanu. 

     Jautājumu, papildinājumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas pilsētas 

domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu, 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, 3.panta ceturto daļu, Ventspils novada Vēlēšanu komisijas 2009.gada 19.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 8, 2.§), ņemot vērā Ventspils novada domes deputātes Airas Kajakas 

2009.gada 13.augusta iesniegumu par savu deputāta pilnvaru nolikšanu sakarā ar iecelšanu 

Ventspils novada Ances pagasta pārvaldes vadītājas amatā, atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti 

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

M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  

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

 

1. Izbeigt Ventspils novada domes deputātes Airas Kajakas pilnvaras pirms termiņa. 

2. Noteikt, ka Ventspils novada domes deputāta pilnvaras ar 2009.gada 27.augustu iegūst 

attiecīgā saraksta nākamais deputāta kandidāts – Elita Kuģeniece, personas kods 210768-

11639. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta- 

Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada Vēlēšanu komisijai. 

 

3. § 
PAR MĀCĪBU MAKSAS NOTEIKŠANU UGĀLES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ  

UN PILTENES MŪZIKAS SKOLĀ  

 (ziņo: G.Ansone) 

 

     G.Ansone iepazīstina deputātus ar Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolas 

direktores R.Petmanes 2009.gada 6.augusta iesniegumu un Piltenes Mūzikas skolas direktores 

A.Šķēles 2009.gada 21.augusta iesniegumu par nepietiekamo valsts piešķirto finansējumu 

pašvaldību mūzikas un mākslas skolām, lai īstenotu profesionālās ievirzes izglītības apguvi 

atbilstoši licencētajām izglītības programmām, un iesniegto lēmuma projektu. 

     Ierosinājumu, papildinājumu nav.     

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 

59. pantu un ņemot vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas (20.08.2009.) lēmumu, 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

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

 

1. No 2009.gada 1.septembra noteikt ikmēneša mācību maksu LVL 6.00 (seši lati) apmērā: 

1.1. Ugāles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem; 
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1.2. Piltenes Mūzikas skolas audzēkņiem; 

1.3. ja skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes, tad maksa par katru nākamo bērnu – LVL 

3.00 (trīs lati) mēnesī. 

 

2. Uzdot Ugāles Mūzikas skolas direktorei R.Petmanei veikt nepieciešamās izmaiņas 

Ugāles Mūzikas skolas Noteikumos par audzēkņu mācību maksu. Esošie noteikumi ir 

spēkā līdz jaunu normatīvu apstiprināšanai. 

3. Uzdot Piltenes Mūzikas skolas direktorei A.Šķēlei izstrādāt Piltenes Mūzikas skolas 

Nolikumu un Noteikumus par audzēkņu mācību maksu. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta- 

Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles Mūzikas un mākslas skolai un Piltenes Mūzikas 

skolai. 

 

4. § 
PAR VENTSPILS NOVADA UGĀLES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

     G.Ansone iepazīstina deputātus ar iesniegto Nolikuma projektu. 

     Sēdes vadītājs uzaicina deputātus izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par Nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas (25.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma Nr. 4 projektu „Ventspils 

novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolas nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums Nr. 4 „Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolas nolikums” stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

          

5. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

     G.Ansone iepazīstina deputātus ar iesniegto Nolikuma projektu. 

     Sēdes vadītājs uzaicina deputātus izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par Nolikuma projektu. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu un 17.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 10.panta otro daļu, ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas (25.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti 

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

E.Kuģeniece, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), 

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

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma Nr. 5 projektu „Ventspils 

novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums” (Pielikumā uz četrām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums Nr. 5 „Ventspils novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums” stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

 

6. § 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES SOCIĀLO LIETU KOMISIJAS NOLIKUMU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks informē, ka jautājums tiek atlikts, jo novada domes Sociālo lietu komisijas 

Nolikuma projekts galīgajā redakcijā vēl nav sagatavots. 

Jautājuma izskatīšana tiek noņemta no dienas kārtības. 

 

 

 

7. § 
PAR PAPILDINĀJUMIEMEM VENTSPILS NOVADA DOMES  

2009.GADA 6.AUGUSTA ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMĀ  

”PAR VENTSPILS NOVADA SOCIĀLO DIENESTU” (PROTOKOLS Nr. 5, 7.§) 

(ziņo: G.Ansone, debatēs: G.Mačtams, A.Jaunsleinis, N.Sileviča, A.Čaklis, M.Libkovskis, A.Mucenieks) 

 

    G.Ansone ziņo, ka nepieciešamība papildināt iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu ir saistīta ar 

nepieciešamību norādīt uz to, ka apstiprinātajām Sociālā dienesta amatpersonām jāturpina pildīt 

arī savi darba pienākumi līdzšinējos amatos katrai savā pagasta pārvaldē bez papildu atalgojuma 

saņemšanas, iepazīstina ar lēmuma projektu. 

    G.Mačtams interesējas, kā tad palika ar komitejas ieteikumu par mazāku amatalgu noteikšanu, 

jo esošais atalgojums Tārgales pagasta pārvaldē ir nesamērīgi liels. Sociālā dienesta vadītāja 

darba alga ir lielāka nekā daudzviet pagasta pārvaldes vadītājam. Jaunu struktūru veidojot, 

vajadzētu apstiprināt jaunu, adekvātu atalgojumu. 

     N.Sileviča un A.Čaklis piekrīt izteiktajam viedoklim un arī iestājas par šādu jautājuma 

risinājumu. 

     A.Jaunsleinis: saprotu, ka jaunais atalgojums tiks noteikts kopīgi ar visiem darbiniekiem. 

     A.Mucenieks: sociālā dienesta vadītājai darba pienākumi aptver visu novadu un tomēr 

palielinās arī atbildība . 

     M.Libkovskis piebilst, ka šobrīd tiek strādāts pie kopīgu likmju noteikšanas visiem amatiem: 

nebūtu korekti „nogriezt” algas diviem darbiniekiem, kad pārējie paliek strādāt ar iepriekšējām, 
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lielākām. 

     A.Jaunsleinis: nenoraidām komitejas viedokli, bet, ņemot vērā esošos apstākļus, atstāt 

lēmuma projektu iesniegtajā redakcijā līdz vienotu darba algas likmju noteikšanai. 

    Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un ņemot vērā Ventspils 

novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas (24.08.2009.) ieteikumu, atklāti 

balsojot: PAR – 12 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, 

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

N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 3 deputāti (A.Čaklis, G.Mačtams, 

N.Sileviča),  Ventspils  novada dome  n o l e m j: 

 

Papildināt Ventspils novada domes 2009.gada 6.augusta ārkārtas sēdes lēmumu ”Par Ventspils 

novada sociālo dienestu” (protokols Nr. 5., 7.§), veicot tajā sekojošas izmaiņas:  

 

1. Lēmuma 1. punktu papildināt ar vārdiem ”uzdodot viņai pildīt arī Tārgales pagasta 

pārvaldes sociālā darbinieka pienākumus esošā atalgojuma ietvaros, kuru izmaksā 

no Tārgales pagasta pārvaldes budžeta, līdz atsevišķa lēmuma pieņemšanai”. 

 

2. Lēmuma 2. punktu papildināt ar vārdiem ”uzdodot viņai pildīt arī Ugāles pagasta 

pārvaldes sociālā darbinieka pienākumus esošā atalgojuma ietvaros, kuru izmaksā 

no Ugāles pagasta pārvaldes budžeta, līdz atsevišķa lēmuma pieņemšanai”. 

 

3. Uzdot novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imantai- Lukašova) triju 

dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas šā protokola 

attiecīgos izrakstus nosūtīt Tārgales pagasta un Ugāles pagasta pārvaldei. 

 

 

8. § 
PAR NOVADA DOMES CENTRĀLĀS ADMINISTRĀCIJAS VADĪTĀJU 

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Jaunsleinis) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar sagatavoto lēmuma projektu par atļauju D.Valdmanim 

savienot novada pašvaldības izpilddirektora amatu ar novada domes centrālās administrācijas 

vadītāja amatu, neradot interešu konfliktu.   

    A.Jaunsleinis piebilst, ka tādi ir formulējumi no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas, un ir nepieciešams ar lēmumu pieņemt administrācijas vadītāju. 

     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

Ņemot vērā to, ka iestāde “Ventspils novada pašvaldība” kā novada domes centrālā 

administrācija ir Ventspils novada domes uz bijušās rajona padomes administrācijas bāzes 

izveidota iestāde (Ventspils novada pašvaldības Nolikuma 1.7.punkts un 1.8.1.punkts), kas 

nodrošina novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu; lai atļautu valsts amatpersonai pildīt amata pienākumus, kuru savienošana nerada 

interešu konfliktu un lai nodrošinātu domes centrālās administrācijas uzdevumu izpildi, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un saskaņā ar likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, un 

likuma “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 
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nosacījumiem, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, 

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

A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav,  Ventspils  

novada dome  n o l e m j: 

1. Atļaut Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim amatu 

savienošanas kārtībā ieņemt domes centrālās administrācijas vadītāja amatu, neparedzot 

papildu atalgojumu par šo pienākumu veikšanu. 

2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim līdz 2009.gada 

15.septembrim sagatavot iestādes “Ventspils novada pašvaldība” Nolikumu. 

 

9. § 
PAR VIENA AUDZĒKŅA UZTURĒŠANAS IZMAKSĀM  

VENTSPILS NOVADA BĒRNU NAMĀ „STIKLI“ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

    A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar sagatavoto lēmuma projektu, ko ir izskatījušas novada 

domes komitejas un vienojušās par šādiem izcenojumiem. Priekšlikums – apstiprināt ieteiktās 

izmaksas.   

    Citu priekšlikumu nav. 

    Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 

ņemot vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas (13.08.2009.) lēmumu, Sociālās 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (25.08.2009.) lēmumu un Ventspils novada 

Bērnu nama „Stikli“ direktora G.Lučina iesniegtos aprēķinus, atklāti balsojot: PAR – 15 

deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

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

1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas Ventspils novada Bērnu namā 

„Stikli“:    diennaktī    LVL     12.88; 

                       gadā            LVL  4705.00. 

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā minētās viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas stājas 

spēkā 2009.gada 1.oktobrī. 

3. Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim informēt visus 

pakalpojuma saņēmējus par audzēkņa uzturēšanas izmaksu maiņu Ventspils novada 

Bērnu namā „Stikli“. 

 

10. § 
PAR LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU PUZES INVALĪDU BIEDRĪBAI „LABAS PĀRMAIŅAS” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks ziņo: Ventspils novada dome 12.08.2009. saņēma Puzes pagasta invalīdu 

biedrības ”Labas pārmaiņas”, reģ. Nr. 40008104552, juridiskā adrese: ”Kultūras nams”, Puzes 

pagasts, Ventspils novads, LV-3613, iesniegumu ar lūgumu par projekta ”Nāc un sporto sev par 

prieku” atbalstu. Projekta īstenošanas rezultātā Puzes pagasta invalīdi un cilvēki ar draudošo 

invaliditāti saņemtu labiekārtotu telpu, aprīkotu ar sporta trenažieriem, sporta un aktīvās atpūtas 

nodarbībām. Priekšlikums - atbalstīt lēmuma projektu. 
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     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

Izskatījusi Puzes pagasta invalīdu biedrības ”Labas pārmaiņas”, reģ. Nr. 40008104552, juridiskā 

adrese: ”Kultūras nams”, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613, iesniegumu, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

ņemot vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas 13.08.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr. 

1, 8.§), atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, 

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

G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   Ventspils  novada  

dome   n o l e m j: 

 

1. Iedalīt no novada domes pamatbudžeta LVL 362.00 (Trīs simti sešdesmit divi lati) 

Ventspils novada Puzes pagasta invalīdu biedrībai ”Labas pārmaiņas” sporta trenažieru 

iegādei, minēto summu paredzot Puzes pagasta pārvaldes 2009.gada budžetā. 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta- 

Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Puzes pagasta invalīdu biedrībai ”Labas pārmaiņas” uz 

iesniegumā norādīto adresi. 

 

11. § 
PAR VENTSPILS NOVADA TERITORIĀLĀS VIENĪBAS 

“PILTENES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU” PĀRDĒVĒŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu par Piltenes pilsētas lauku 

teritorijas pārsaukšanu atbilstoši spēkā esošajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam. 

     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 8.pantu, 13.pantu un 

15.pantu, Pārejas noteikumu 19.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, 

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

A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   

Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 

 

1. Pārdēvēt Ventspils novada Piltenes pilsētas attiecīgo lauku teritoriju par novada pagastu. 

2. Pēc pārdēvēšanas Ventspils novada teritoriālajai vienībai “novada pilsēta” atstāt 

nosaukumu “Piltenes pilsēta” un teritoriālajai vienībai “novada pagasts” piešķirt 

nosaukumu “Piltenes pagasts”. 

3. Piltenes pagasta pārvaldes funkcijas uzdot pildīt Piltenes pilsētas pārvaldei. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta- 

Lukašova) šo lēmumu pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 
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12. § 
PAR ELFLA PASĀKUMĀ “PAMATPAKALPOJUMI EKONOMIKAI 

UN IEDZĪVOTĀJIEM“ UZŅEMTO SAISTĪBU PĀRŅEMŠANU 

(ziņo: M.Dadzis, debatēs: A.Jaunsleinis) 

 

      M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu un Lauku atbalsta dienesta 

Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vēstuli. LAD ieteikums ir pārņemt ar 

līgumiem uzņemtās saistības un piekrist turpmākai projekta iesniegumu administrēšanai un 

projektā paredzēto pasākumu īstenošanai projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā. 

     A.Jaunsleinis iesaka lēmuma projekta 4.punktu papildināt ar projektu izvērtēšanu apvienotajā 

komiteju sēdē. 

     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu kopumā. 

Izskatījusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

2009.gada 10.jūlija vēstuli „Par ELFLA pasākumā „pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem“ uzņemto saistību pārņemšanu, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 

noteikumu 13.punktu un ņemot vērā Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 16.07.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§), novada domes Finanšu 

komitejas 20.08.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 6.§), atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti 

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

E.Kuģeniece, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  

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

1. Piekrist ar līgumiem noteikto saistību pārņemšanai un turpināt projektu realizāciju 

sekojošiem pašvaldību projektiem : 
 

Pārvalde Projekta nosaukums Projekta 

kopējā summa 

Zlēku pagasta pārvalde Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu 

rekonstrukcija Zlēkās, Zlēku pagastā  

165199.99 

Ziru pagasta pārvalde Ziru pagasta tautas nama, bibliotēkas, 

publiskā interneta telpu un palīgtelpu 

rekonstrukcija 

230257.42 

Vārves pagasta pārvalde Vārves pagasta investīcijas publiskās 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā – 

sporta angāra rekonstrukcija 

59000.00 

Piltenes pilsētas pārvalde Ķiršu un Zemnieku ielas seguma 

rekonstrukcija un brīvdabas estrādes 

rekonstrukcija Piltenē 

165200.00 

 

Vārves pagasta pārvalde Vārves pagasta publiskās infrastruktūras 

kvalitātes uzlabošanā – ceļu rekonstrukcija 

106200.00 

Užavas pagasta pārvalde Pašvaldības autoceļa Lejiņas-Jūrmala 

seguma, posmā no 0.26 km līdz 1.26 km 

rekonstrukcija 

169400.00 

Ances pagasta pārvalde Ances pagasta sporta zāles un kultūras 

nama rekonstrukcija 

165199.40 

Jūrkalnes pagasta pārvalde Jūrkalnes sporta zāles būvniecība 240185.00 

Tārgales pagasta pārvalde Sporta kompleksa rekonstrukcija nekustamā 

īpašumā „Tārgales skola“, Tārgalē 

165352.32 
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2. Piekrist turpmākai projekta iesniegumu administrēšanai un projektā paredzēto pasākumu 

īstenošanai projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā sekojošiem pašvaldību 

projektiem : 
 

Pārvalde Projekta nosaukums Projekta kopējā 

summa 

Ugāles pagasta pārvalde Publiski pieejamas teritorijas 

labiekārtošana Ugāles pagastā 

165200.00 

Vārves pagasta pārvalde Vārves pagasta investīcijas publiskās 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā – 

sabiedriskās ēkas „Rozītes“ 

rekonstrukcija 

55660.03 

Puzes pagasta pārvalde Puzes pagasta sporta zāles, bibliotēkas 

rekonstrukcija 

140000.00 

Popes pagasta pārvalde Rekreācijas un sporta infrastruktūras 

pilnveidošana Popes pagasta teritorijā 

169338.90 

Usmas pagasta pārvalde Usmas pagasta tautas nama ēkas 

rekonstrukcija Usmā 

169400.00 

 

3. Reģistrēties Lauku atbalsta dienesta Klientu sarakstā kā klientam atbalstīto projektu 

finansējuma saņemšanai un administrēšanai. 

4. Novada domes Finanšu komitejas un Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

apvienotajā sēdē izvērtēt katru projektu atsevišķi, nepieciešamības gadījumā sagatavojot 

lēmuma projektu par izmaiņām noslēgtajos līgumos vai projekta tēmas maiņu. 

5. Ņemot vērā veikto iepirkumu rezultātā iegūto līdzekļu ekonomiju un iespējamās izmaiņas 

noslēgtajos līgumos, ieteikt LR Zemkopības ministrijai ierosināt ELFLA pasākumam 

”pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” izsludināt projektu pieteikumu otro 

kārtu. 

 

 

13. § 
PAR VENTSPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS IZVEIDOŠANU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

     G.Ansone iepazīstina ar iesniegto lēmuma projektu par novada pašvaldības aizbildnības un 

aizgādnības iestādes izveidošanu: skaitlisko, vārdisko sastāvu, bāriņtiesas locekļu pienākumu 

izpildi, darba samaksas noteikšanas principu. 

     Citi priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par Ventspils novada pašvaldības bāriņtiesas 

izveidošanu. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 13.punktu un 26.punktu, 

Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmo daļu un 9.panta pirmo daļu, Pārejas noteikumu 7.punktu, ņemot 

vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.08.2009.) 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, 

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

Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 

 

1. Izveidot novada pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestādi – Ventspils novada 

bāriņtiesu 10 locekļu sastāvā. 

2. Noteikt par Ventspils novada bāriņtiesas darbības teritoriju novada administratīvo 

teritoriju. 

      

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot un ievēlēt Ventspils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāju. 

Atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, 

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

G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   Ventspils  novada  

dome   n o l e m j: 

 

3. Par Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Sandru Jurciku, uzdodot viņai 

pildīt arī bāriņtiesas locekļa pienākumus Tārgales pagastā, esošā atalgojuma ietvaros, 

kuru izmaksā no Tārgales pagasta pārvaldes budžeta, līdz atsevišķa lēmuma pieņemšanai. 

 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot un ievēlēt Ventspils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku. 

Atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, 

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

D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – 2 deputāti (G.Mačtams, N.Sileviča),  Ventspils  

novada  dome   n o l e m j: 

 

4. Par Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Ingrīdu Jansoni, 

uzdodot viņai pildīt arī bāriņtiesas locekļa pienākumus Vārves un Ziru pagastos, esošā 

atalgojuma ietvaros, kuru izmaksā no Vārves pagasta pārvaldes budžeta, līdz atsevišķa 

lēmuma pieņemšanai. 

      

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot un ievēlēt Ventspils novada bāriņtiesas locekļus. 

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

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

N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – 1 deputāts (I.Cērpa),   Ventspils  

novada  dome   n o l e m j: 

 

5. Par Ventspils novada bāriņtiesas locekļiem ievēlēt: 

 Andru Auzu   Usmas pagastā; 

 Ingrīdu Girvaiti  Puzes un Popes pagastā; 

 Unu Teibi   Ances pagastā; 

 Laimu Erlihu-Štranku Užavas pagastā; 

 Kitiju Goldmani  Ugāles pagastā; 

 Airisu Lindenblati  Zlēku pagastā; 
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 Ingūnu Grantu  Piltenes pilsētā un Piltenes pagastā; 

 Rudīti Rudbahu         Jūrkalnes pagastā. 

 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu kopumā. 

Atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, 

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

D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – 2 deputāti (G.Mačtams, N.Sileviča),  Ventspils  

novada  dome   n o l e m j: 

  

6. Apstiprināt lēmuma projektu kopumā un noteikt, ka Ventspils novada bāriņtiesa darbību 

uzsāk 2009.gada 1.oktobrī. 

7. Noteikt, ka Ingrīda Jansone (Ziru pagastā), Una Teibe (Ances pagastā) un Rudīte 

Rudbaha (Jūrkalnes pagastā) nodrošina pagastu bāriņtiesas darbību atbilstoši 

kompetencei un darbības teritorijai no ievēlēšanas brīža līdz 2009.gada 30.septembrim. 

8. Uzdot novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imantai- Lukašova) šā 

lēmuma izrakstus nosūtīt lēmumā minētajām personām un attiecīgo pagastu pārvaldēm. 

9. Informāciju par Ventspils novada bāriņtiesas izveidošanu un tās darbības teritoriju nosūtīt 

publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

 

14. § 
PAR VENTSPILS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS IZVEIDOŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

      

     A.Mucenieks ziņo, ka ir saņemti septiņi deputātu pieteikumi Ventspils novada Vēlēšanu 

komisijas locekļa kandidātiem un pieteikto kandidātu paziņojumi par piekrišanu kandidatūras 

izvirzīšanai Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

     Sēdes vadītājs uzaicina deputātus izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu. 

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

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 

5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – 1 deputāts 

(G.Roderte),   Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 

 

1. Izveidot Ventspils novada Vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā:  

Ingrīdu Jansoni 

Litu Rollandi 

Ilonu Stradiņu 

Ivetu Straumi 

Āriju Šauriņu 

Zandu Šnepsti 

Andri Zvinguli 
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2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta- 

Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

 

  

15. § 
PAR PAŠVALDĪBAS SIA „UGĀLES NAMI“ UN PAŠVALDĪBAS  

SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS „UGĀLE““  

KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJU MAIŅU 

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: M.Dadzis, G.Mačtams, G.Ansone, M.Libkovskis,  

A.Jaunsleinis, G.Bože, A.Čaklis, G.Roderte) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

     G.Mačtams interesējas, kāpēc G.Ansone atsaukusi savu kandidatūru PSIA „Veselības un 

sociālās aprūpes centrs „Ugāle“” pilnvarnieka pienākumu veikšanai. 

     G.Ansone paskaidro, ka piekristu darboties, ja šim centram būtu nodrošināta darbība, taču 

netika apstiprināts projekts centra sakārtošanai un arī valsts finansējums tika pārtraukts. Uzskata, 

ka šeit jāstrādā ir speciālistam nekustamo īpašumu jautājumos, un tas ir M.Libkovskis. 

     M.Libkovskis pret to iebilst.  

     G.Mačtams: tuvākais mēnesis būs laiks, kad jāizvieto cilvēki, tur darbs ir sociālajam 

dienestam un tāpēc jāstrādā G.Ansonei. 

G.bože, A.Čaklis, G.Roderte dikutē par uzņēmuma finansiālo stāvokli, klientu skaitu, 

apkalpošanas kultūru, pakalpojuma cenu un uzņēmuma slavu. 

A.Jaunsleinis: Ugāles pagasta padome bija īpašnieks, pēc 1.jūlija esam īpašnieki pēc likuma un 

tāpēc ir pienākums noteikt pilnvarnieku. 

     Priekšlikums - PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Ugāle““ pilnvarnieka pienākumus 

uzdot veikt G.Ansonei. G.Ansone savu viedokli nemaina un nepiekrīt. 

     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par šo priekšlikumu un lēmuma projektu 

kopumā. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

13.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām“ 11.panta 

trešo daļu un Komerclikumu, atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (V.Ameļins, G.Bože, I.Cērpa, 

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

N.Sileviča,),  PRET - nav,  ATTURAS – 4 deputāti (G.Ansone, E.Kuģeniece, G.Roderte, 

D.Veidemanis),   Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 

1. Noteikt, ka ar 2009.gada 1.jūliju visas kapitāla daļas pieder Ventspils novada pašvaldībai 

šādās bijušo vietējo pašvaldību izveidotajās kapitālsabiedrībās: pašvaldības SIA: „Ugāles 

nami“ un „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Ugāle““. 

2. Uzdot pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Ugāle““ valdes 

priekšsēdētājai Lindai Brūverei un pašvaldības SIA „Ugāles nami“ valdes priekšsēdētājai 

Gitai Aunai pārreģistrēt iepriekš minētos pašvaldības SIA uz Ventspils novada 

pašvaldības vārda Komercreģistrā, veikt nepieciešamās izmaiņas un informēt novada 
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pašvaldības izpilddirektoru D.Valdmani. 

3. Uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam sociālajos, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumos Gunitai Ansonei veikt pilnvarnieka pienākumus Ventspils 

novada pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Ugāle““ un novada 

domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Libkovskim veikt pilnvarnieka pienākumus 

Ventspils novada pašvaldības SIA „Ugāles nami“.  

 

16. § 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA „BUĻĶI” PIRMO REDAKCIJU 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

     M.Dadzis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu, informē par jautājuma 

izskatīšanas gaitu Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, piedaloties gan Tārgales 

pagasta pārvaldes vadītājam, gan detālplānojuma izstrādātājam. 

     Ierosinājumu, papildinājumu nav.     

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi“ 64.punktu un Ventspils novada domes Teritorijas 

un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 20.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 5.§),  

atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, 

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

G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   Ventspils  novada  

dome   n o l e m j: 

 

1. Ventspils novada Tārgales pagasta īpašuma „Buļķi“, kadastra numurs 9866 003 0208, 

detālplānojuma pirmo redakciju nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma 

saņemšanai. 

2. Uzdot detālplānojuma vadītājam, Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam Mārcim 

Laksbergam, Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 ”Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 65.punktā noteiktajā kārtībā organizēt 

detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt atzinumus no 

darba uzdevumā minētajām institūcijām. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta- 

Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Tārgales pagasta pārvaldei. 

 

 

17. § 
PAR PAPILDINĀJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAGASTU  

UN PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDES NOLIKUMOS 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

     M.Dadzis ziņo, ka nepieciešamība papildināt pārvalžu Nolikumus ir saistīta ar konkrētu 

priekšlikumu pārvaldes uzdevumu sadaļā: kurš pārraudzīs būvniecības ieceres publiskās 

apspriešanas norisi. 

     Ierosinājumu, papildinājumu nav.     
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     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmas daļas 2.punktu, Ministru kabineta 

2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība“ IV 

nodaļu, kura nosaka publiskās apspriešanas norises kārtību, Ventspils novada domes 2009.gada 

30.jūlija sēdē apstiprinātos novada pagastu un Piltenes pilsētas pārvaldes nolikumus (protokols 

Nr.4, 3.§) un Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2009.gada 

20.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 6.§), atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, 

M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,  

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

 

1. Papildināt Ventspils novada pagastu un Piltenes pilsētas pārvaldes Nolikumu (protokols 

Nr. 4, 4.§) 3.1.2.punkta pirmo teikumu ar vārdiem: „pārraudzīt un koordinēt 

būvniecības ieceres publiskās apspriešanas norisi“. 

2. Uzdot novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (I.Stradiņa) veikt attiecīgās 

izmaiņas Ventspils novada pagastu/pilsētas pārvaldes Nolikumu pamattekstā, secīgi 

iekļaujot tā papildinājumu. 

 

18. § 
PAR KOMISIJU BŪVOBJEKTU PIEŅEMŠANAI EKSPLUATĀCIJĀ 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

     M.Dadzis ziņo: lai nodrošinātu nepārtrauktību būvobjektu pieņemšanai ekspluatācijā, 

pamatojoties uz Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu „Par novada pašvaldības 

pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu“ (protokols Nr.3, 1.§) un to, ka ar 2009.gada 10.augustu 

amatā stājusies Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja – Digna Gerule, ar Ventspils 

novada domes priekšsēdētāja 2009.gada 10.augusta rīkojumu Nr.35-p ”Par komisiju būvobjektu 

pieņemšanai ekspluatācijā” tika izveidota Ventspils novada komisija būvobjektu pieņemšanai 

ekspluatācijā un kā pašvaldības pārstāvji komisijā ir iekļauti novada pārvalžu vadītāji. 

     Citu ierosinājumu vai papildinājumu nav.     

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma ” Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, 

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

A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   

Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 

 

Apstiprināt Ventspils novada domes priekšsēdētāja 2009.gada 10.augusta rīkojumā Nr.35-p 

noteikto komisijas sastāvu: 

Komisijas priekšsēdētāja – Ingrīda Zandmane, Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes 

būvinspektore; 

Komisijas locekļi  – Digna Gerule, Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja; 

      -  pasūtītājs (būvētājs) vai viņa pilnvarota persona; 

       - attiecīgā pagasta pārvaldes / Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs. 

 

 

19. § 
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PAR BŪVNIECĪBAS KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

     M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu un Instrukciju „Par būvniecības 

īstenošanas kārtību Ventspils novadā“. Ņemot vērā to, ka drīzumā tiks apstiprināta Būvniecības 

likuma jaunā redakcija, priekšlikums - apstiprināt instrukciju kā pagaidu dokumentu līdzšinējā 

redakcijā, veicot tajā tikai redakcionālas izmaiņas. 

     Citu ierosinājumu vai papildinājumu nav.     

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu un Instrukcijas 

projektu kopumā. 

Pamatojoties uz likuma ” Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Teritorijas 

un attīstības komitejas 2009.gada 20.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 8.§), atklāti 

balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, 

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

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

 

1. Veikt redakcionālas izmaiņas instrukcijā „Par būvniecības īstenošanas kārtību Ventspils 

rajonā” -  „Par būvniecības īstenošanas kārtību Ventspils novadā”; 

2. Apstiprināt precizēto instrukcijas „Par būvniecības īstenošanas kārtību Ventspils novadā” 

projektu kā pagaidu instrukciju, līdz jauna Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes darbu 

reglamentējoša dokumenta izstrādei (Instrukcija pielikumā uz trijām lapām). 

 

 

20. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDES NOLIKUMU 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

     M.Dadzis iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu un „Ventspils novada pašvaldības 

Būvvaldes nolikumu“. Ņemot vērā to, ka drīzumā tiks veiktas izmaiņas būvniecību 

reglamentējošajos tiesību aktos, Teritorijas un attīstības komitejas ieteikums un priekšlikums ir 

apstiprināt šo Būvvaldes nolikumu kā pagaidu dokumentu līdzšinējā redakcijā, izdarot tajā 

precizējumus un redakcionālas izmaiņas. 

     Citu ierosinājumu vai papildinājumu nav.     

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu un Būvvaldes  

nolikuma projektu kopumā. 

Pamatojoties uz likuma ” Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Teritorijas 

un attīstības komitejas 2009.gada 20.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 8.§), atklāti 

balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, 

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

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

 

1. Veikt redakcionālas izmaiņas nolikumā „Ventspils rajona Būvvaldes nolikums” - 

„Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes nolikums”. 

2. Apstiprināt precizēto nolikuma „Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes nolikums”  
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projektu kā pagaidu nolikumu, līdz jauna būvvaldes darbu reglamentējoša dokumenta 

izstrādei (Nolikums pielikumā uz četrām lapām). 

 

 

21. § 
PAR NEDZĪVOJAMO TELPU IZNOMĀŠANU UGĀLES PAGASTA KATLU MĀJĀ „ARĀJI“ 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

     M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar individuālā komersanta „Delvers“ (A.Segliņa), 

reģistrācijas Nr.41202026701, juridiskā adrese: “Arāji“-1, Ugāles pagasts, Ventspils novads, 

2009.gada 12.augusta iesniegumu, reģistrācijas Nr.15, ar lūgumu iznomāt nedzīvojamās telpas 

Ventspils novada Ugāles pagastā, katlu mājā „Arāji“, pārtikas veikala ierīkošanai, un lēmuma 

projektu. 

     Iebildumu vai citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

Izskatījusi individuālā komersanta „Delvers“, reģistrācijas Nr.41202026701, juridiskā adrese: 

“Arāji“-1, Ugāles pagasts, Ventspils novads, 2009.gada 12.augusta iesniegumu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 

apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

un komunālo jautājumu komitejas (20.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti 

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

E.Kuģeniece, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), 

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

 

1. Iznomāt IK „Delvers“, reģistrācijas Nr.41202026701, nedzīvojamās telpas ar platību 

35m
2 

Ventspils novada Ugāles pagastā, katlu mājā „Arāji“, uz pieciem gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu LVL 20.00 (divdesmit lati) mēnesī (bez PVN). 

3. Pilnvarot Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju H.Boitmani sagatavot telpu nomas līgumu ar 

IK „Delvers“ un Ventspils novada pašvaldības vārdā šo līgumu parakstīt. 

4. Uzdot novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju 

dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma 

izrakstu IK „Delvers“ uz iesniegumā norādīto adresi. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

 

22. § 
PAR ZEMES PIEŠĶIRŠANU NOMĀ  

(ziņo: M.Libkovskis; debatēs: A.Jaunsleinis, G.Bože, N.Sileviča, G.Ansone) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par zemes 

lietošanu un zemes ierīcību” 12.pantu; 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu“ nosacījumiem un ņemot vērā Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

(20.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

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

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

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Andi Podkalnu, personas kods***, par zemes gabala, 

kadastra numurs 9870 002 1004 Ugāles pagastā, Ventspils novadā, LV-3615, ar kopējo 

platību 0,0774 (774m²) hektāri. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

23. § 
PAR ZEMES GABALA NOMU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu; likuma “Par zemes 

lietošanu un zemes ierīcību” 12.pantu; 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts 

vai pašvaldības zemes nomu” nosacījumiem un ņemot vērā Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (20.08.2009.) lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, 

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

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

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Arvīdu Cīruli, personas kods***, par zemes gabala „ 

Boži”, kadastra Nr. 98940030038, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617, ar aptuveno 

kopplatību 0.7 hektāri. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

 

24. § 
PAR ATTEIKUMU NO PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 78.pantu, Ministru kabineta 06.07.1994. 

noteikumiem Nr.110 „Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma 

tiesības““ un Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2009.gada 20.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.2; 1.§), atklāti balsojot: 

PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

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

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz piecpadsmit nekustamajiem īpašumiem. 

 

2. Noraidīt Andra Purviņa, personas kods***, 2009.gada 31.jūlija iesniegumu, reģ.Nr. 283,  

par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Tārgales pagasta 

dārzkopība „Kaija 240“, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, pamatojoties uz to, ka nav 

iesniegti nekustamā īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti. 

 

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 
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25. § 

PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU UN PIEKRĪTOŠU ZEMES GABALU 

IZNOMĀŠANU, ZEMES NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu; likuma “Par zemes 

lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu un 12.pantu; Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septītās daļas, 16.panta 

piektās daļas, 20.panta devītās daļas noteikumiem, likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos” 7.panta noteikumiem; 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 

“Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” nosacījumiem un ņemot vērā Ventspils 

novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

(20.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – 

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

 

Noslēgt zemes nomas līgumus: 
 

ar Jāni Legzdiņu, personas kods***, par apbūvēta zemes gabala “Kurzeme 79”, kadastra 

numurs 9866 024 0579 Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, ar aptuveno 

kopplatību 0,06 (600m
2
) hektāri; 

ar Andreju Majevski, personas kods***, par apbūvēta zemes gabala “Kaija 174”, kadastra 

numurs 9866 024 1174 Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, ar kopplatību 

0,0607 (607m
2
) hektāri; 

ar Žannu Kisļicinu, personas kods***, par apbūvēta zemes gabala „Kaija 99”, kadastra 

numurs 9866 024 1099, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, ar kopplatību 

0,0675 (675m
2
) hektāri. 

Izbeigt nomas līgumus:  

ar Viktoru Majevski, personas kods***, par apbūvēta zemes gabala “Kaija 174” ar kadastra 

numuru 9866 024 1174 Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, izmantošanu; 

ar Tamāru Beļajevu, personas kods***, par apbūvēta zemes gabala “Kaija 99” ar kadastra 

numuru 9866 024 1099 Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, izmantošanu. 

3.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

26. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU, PAMATOJOTIES UZ 

VALSTS UN PAŠVALDĪBU ĪPAŠUMA PRIVATIZĀCIJAS UN PRIVATIZĀCIJAS 

SERTIFIKĀTU IZMANTOŠANAS PABEIGŠANAS LIKUMA 25.PANTA NOTEIKUMIEM; 

ZEMES VIENĪBU PIEKRITĪBU PAŠVALDĪBAI,  ZEMES VIENĪBU NODOŠANU BEZ 

ATLĪDZĪBAS VALSTIJ ZEMES REFORMAS PABEIGŠANAI 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

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, likuma “Par valsts un 
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pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 

noteikumiem, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.pantu un ņemot vērā 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas (20.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – 

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

 

 Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības:  

Jānim Legzdiņam, personas kods***, ar 2009.gada 1.janvāri par apbūvēta zemes gabala 

„Kurzeme 79” ar kadastra numuru 9866 024 0579, ar aptuvenu kopplatību 0,06 

(600m
2
) hektāri; 

Aldim Matam, personas kods***, ar 2009.gada 1.janvāri par apbūvēta zemes gabala 

„Kaija 49” ar kadastra numuru 9866 024 1049, ar aptuvenu kopplatību 0,06 

(600m
2
) hektāri; 

Ludmilai Semakai, personas kods***, ar 2009.gada 1.janvāri par zemes gabala „Mauriņi 

24” ar kadastra numuru 9866 014 1924, ar aptuvenu kopplatību 0,08 (800m
2
) 

hektāri. 

Noteikt sekojošu zemes gabalu piekritību pašvaldībai: 

2.1  zemes gabalu „Kurzeme 79” ar kadastra numuru 9866 024 0579, ar aptuvenu 

kopplatību 0,06 (600m
2
) hektāri Tārgales pagasta pārvaldes piekritībā; 

2.2. zemes gabalu „Kaija 49” ar kadastra numuru 9866 024 1049, ar aptuvenu 

kopplatību 0,06 (600m
2
) hektāri Tārgales pagasta pārvaldes piekritībā; 

2.3. zemes gabalu „Mauriņi 24” ar kadastra numuru 9866 014 1924, ar aptuvenu   

kopplatību 0,08 (800m
2
) hektāri Tārgales pagasta pārvaldes piekritībā. 

3.  Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

27. § 
PAR ZEMES PASTĀVĪGO LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU,  PAMATOJOTIES UZ 

VALSTS UN PAŠVALDĪBU ĪPAŠUMA PRIVATIZĀCIJAS UN PRIVATIZĀCIJAS 

SERTIFIKĀTU IZMANTOŠANAS PABEIGŠANAS LIKUMA 25.PANTA PIRMĀS DAĻAS 

NOTEIKUMIEM, UN ZEMES NOMAS PIRMTIESĪBU LĪGUMU NOSLĒGŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

Pamatojoties uz Civillikuma otrās daļas „Mantojuma tiesības” 1.nodaļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu; likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 

9.pantu un  12.pantu; Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punktu, 25.panta otrās daļas  

noteikumiem, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas noteikumiem; 2005.gada 30.augusta MK noteikumu 

Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” nosacījumiem un ņemot vērā Ventspils novada domes Nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas (20.08.2009.) lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, 

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

N.Sileviča, D.Veidemanis),PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils  novada  dome n o l e m j: 
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1. Izbeigt ar 2008.gada 31.decembri zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Alfredam 

Mūrniekam, personas kods***, par pastāvīgā lietošanā nodoto zemes gabalu „Jaunodiņi”, 

kadastra numurs 9866 015 0065, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, LV-3621, ar 

aptuvenu platību 0,5 hektāri jeb 5000m
2 

(pieci tūkstoši kvadrātmetri). 

2. Noslēgt tiesību aktos noteiktajā kārtībā zemes nomas pirmtiesību līgumu ar Alfredu 

Mūrnieku, personas kods***, par apbūvēta zemes gabala „Jaunodiņi”, kadastra numurs 

9866 015 0065, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, LV-3621, ar aptuvenu kopplatību 0,5 

hektāri jeb 5000m
2 

(pieci tūkstoši kvadrātmetri) lietošanu (nomu). 

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

28. § 
PAR NOSAUKUMU PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 27.08.2002 noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi“ 

5.punktu, 12.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.,3. un 

4.punktu, 15.panta 1.punktu, Ministru kabineta 21.08.2007. noteikumiem Nr.562 „Noteikumi par 

zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem“, ņemot vērā Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2009.gada 20.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 1.§), atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti 

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

E.Kuģeniece, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

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

 

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 9844 010 0176, nosaukumu 

„Ancīte“, Ances pagastā, Ventspils novadā. 

2. Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 9844 001 0023, nosaukumu 

„Rožkrūmi“, Ances pagastā, Ventspils novadā. 

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz lapām. 

 

 

29. § 
PAR ADRESES „VECALKŠŅI”  PIEŠĶIRŠANU  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu; Administratīvā 

procesa likuma 67.panta pirmo daļu, otro daļu, trešo daļu un ceturto daļu, 70.panta pirmo daļu un 

otro daļu; likuma „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto 

vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, 2002.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 

„Adresācijas noteikumi” 5., 10. , 23. un 24.punkta nosacījumiem, atklāti balsojot: PAR – 15 

deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

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

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9866 004 0044 zemes vienībai ar 

kadastra numuru 9866 004 0044, ar kopplatību 6,5 ha (seši veseli un 5/10 hektāri) adresi: 

„Vecalkšņi”, Lielirbes ciems, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, atbilstoši 

pielikumā pievienotajai Adresācijas objekta izvietojuma shēmai. 
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2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

30. § 
PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „ LIELLĪČI” 

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma "Par Latvijas 

Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu" 19.pantu: 

“Nosaukumus viensētām, zemesgabaliem un ēkām apstiprina….pašvaldības dome (padome)”, 

Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 “Adresācijas noteikumi” 5., 6., 8. un 

9.punkta nosacījumiem, ņemot vērā Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.08.2009.) lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, 

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

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

1. Piešķirt nekustamajā īpašumā „Liellīči” esošajai zemes vienībai ar kadastra numuru 9866 

024 0080, kopplatība 1,2 ha un uz tās esošajai dzīvojamai mājai vienotu adresi: „Liellīči”, 

Standzes ciems, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, atbilstoši pielikumā 

pievienotajai Adresācijas objekta izvietojuma shēmai. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

31. § 
PAR ADREŠU PIEŠĶIRŠANU TELPĀM NEKUSTAMAJOS ĪPAŠUMOS  

„KRĪKĻU GARĀŽAS 1” UN „KRĪKĻU GARĀŽAS 2”  

(ziņo: M.Libkovskis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma "Par Latvijas 

Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu" 19.pantu: 

“Nosaukumus viensētām, zemesgabaliem un ēkām apstiprina….pašvaldības dome (padome)”, 

Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 “Adresācijas noteikumi” 5., 6., 8. un 

9.punkta nosacījumiem, ņemot vērā novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

sēdes (20.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Piešķirt nekustamajā īpašumā „Krīkļu garāžas 1”, kadastra numurs 9866 018 0147 001, 

esošajām telpām adreses. 

2. Piešķirt nekustamajā īpašumā „Krīkļu garāžas 2”, kadastra numurs 9866 018 0147 002, 

esošajām telpām adreses. 

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

32. § 
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU VENTSPILS NOVADA 

VĀRVES PAGASTA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM “ĶĪĶI” 

(ziņo: M.Dadzis) 
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     Ventspils novada dome ir izskatījusi Vārves pagasta pārvaldes sagatavoto darba uzdevumu 

zemes ierīcības projekta izstrādei Ventspils novada Vārves pagasta nekustamajam īpašumam 

“Ķīķi” (kadastra numurs 9884 009 0024), kas sagatavots, pamatojoties uz Alda Berkmaņa, 

personas kods 280552-11644, 29.06.2009. iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu atdalītajam zemes gabalam.  

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, ņemot vērā Zemes 

ierīcības likuma 8.pantu, kurš nosaka, ka zemes gabala sadalīšanas gadījumā izstrādājams zemes 

ierīcības projekts, un pamatojoties uz Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr.867 “Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu, ņemot vērā novada domes Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejas sēdes (20.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

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

 

1. Atzīt par nepieciešamu Ventspils novada Vārves pagasta nekustamā īpašuma “Ķīķi” 

((kadastra numurs 9884 009 0024) sadalīšanai izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Skabārži”. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu (pielikumā). 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-

Lukašova) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šī  lēmuma izrakstu iesniedzējam ierakstītā sūtījumā uz viņa norādīto dzīvesvietas 

adresi. Vienu lēmuma izrakstu nosūtīt Vārves pagasta pārvaldei. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam investīciju 

un attīstības jautājumos M.Dadzim. 

 

33. § 
PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU 

(ziņo: G.Ansone; debatēs: M.Libkovskis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 9.pantu un 35.pantu, Ministru kabineta 03.03.2009. noteikumiem 

Nr. 214 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, Ances 

pagasta padomes 2005.gada 31.augusta saistošiem noteikumiem Nr.2. „Par trūcīgas ģimenes 

statusa piešķiršanu un sociālās palīdzības pabalstiem Ances pagastā”, Tārgales pagasta padomes 

2007.gada 25.jūlija saistošiem noteikumiem Nr. 8 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to 

piešķiršana kārtība”, Zlēku pagasta padomes 2005.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 

10 “Zlēku pagasta sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”, ņemot vērā 

novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.08.2009.) lēmumu, atklāti 

balsojot: PAR – 11 deputāti (G.Ansone, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča), PRET – 4 deputāti 

(V.Ameļins, G.Bože, M.Libkovskis, D.Veidemanis), ATTURAS – nav, Ventspils  novada  dome 

n o l e m j: 

 

1. Par ēdināšanas izmaksas segšanu trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās 

mācību iestādēs:  

1.1. Piešķirt bezmaksa ēdināšanu 2009.\2010. m.g. pirmajam pusgadam – 12 personām. 
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1.2. Piešķirt brīvpusdienas  2009.\2010. m.g. pirmajam pusgadam – 14 personām.  

2. Par pabalstu vispārizglītojošo mācību iestāžu audzēkņiem mācību gadu sākot: 

2.1. Piešķirt pabalstu skolas piederumu iegādei  jauno mācību gadu uzsākot  - 7 personām.  

3. Par malkas pabalsta piešķiršanu:  

3.1. Piešķirt  pabalstu malkas iegādei  - 2 personām. 

4. Ar 2009.gada 1.septembri līdz atsevišķa lēmuma vai normatīva akta pieņemšanai, pārtraukt 

bijušo vietējo pašvaldību Nolikumos un saistošajos noteikumos noteikto sociālās palīdzības 

pabalstu izmaksu bez personas (ģimenes) ienākumu izvērtēšanas (apbedīšanas pabalsti, 

bērna piedzimšanas pabalsti, laulību pabalsti, pabalsti politiski represētajām personām, svētku 

pabalsti, u.c.). 

5. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

34. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 30.JŪLIJA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr. 1 „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS“ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

     Lai nodrošinātu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu, 

pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

13.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, 

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

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

 

1. Pieņemt Ventspils novada domes Saistošos noteikumus Nr. 2 „Grozījumi Ventspils 

novada domes 2009.gada 30.jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Ventspils novada 

pašvaldības nolikums” (protokols Nr. 4, 2.§). (Noteikumi pielikumā uz trijām lapām). 

2. Saistošie noteikumi Nr. 2 „Grozījumi Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija 

Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Uzdot novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (I.Stradiņa) veikt attiecīgās 

izmaiņas Saistošo noteikumu Nr. 1 “Ventspils novada pašvaldības Nolikums” 

pamattekstā,  secīgi iekļaujot visus tā grozījumus. 

4. Uzdot novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju 

dienu laikā pēc Saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā tos 

nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. 

 

 

 

35. § 
PAR VENTSPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOLIKUMU 

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

 

     G.Ansone iepazīstina deputātus ar iesniegto Nolikuma projektu. 
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     G.Mačtams ierosina Nolikuma 2.1.19.punktu labot un papildināt ar vārdiem „pēc izskatīšanas 

novada domes Izglītības komisijā, Sociālajā, izglītības, kultūras un sporta komitejā...” 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par Nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas (25.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma Nr. 6 projektu „Ventspils 

novada Izglītības pārvaldes nolikums” (Pielikumā uz četrām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums Nr. 6 „Ventspils novada Izglītības pārvaldes nolikums” stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

 

36. § 
PAR VENTSPILS NOVADA SKOLĒNU NAMA NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

     G.Ansone iepazīstina deputātus ar iesniegto Nolikuma projektu. 

     Sēdes vadītājs uzaicina deputātus izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par Nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas (25.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma Nr. 7 projektu „Ventspils 

novada Skolēnu nama nolikums” (Pielikumā uz trijām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums Nr. 7 „Ventspils novada Skolēnu nama nolikums” stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

 

37. § 
PAR VENTSPILS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLAS NOLIKUMU 

(ziņo: G.Ansone) 

 

     G.Ansone iepazīstina deputātus ar iesniegto Nolikuma projektu. 
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     Sēdes vadītājs uzaicina deputātus izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par Nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas (25.08.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, I.Cērpa, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma Nr. 8 projektu „Ventspils 

novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums” (Pielikumā uz astoņām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums Nr. 8 „Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums” stājas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

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

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks paziņo par domes nākamās sēdes sasaukšanu 

2009.gada  24.septembrī plkst. 10.00. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                            

Sēdi slēdz plkst. 12.05 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  I.Stradiņa       _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


