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ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2009.gada  10.septembrī                                                                                              7 
                                                                                                                                           Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēdi atklāj plkst. 15.05 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Lietvedības un attīstības nodaļas vadītāja  

      

Piedalās - 

Deputāti:  Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Aivars Čaklis 

Ilva Cērpa 

Māris Dadzis 

Andris Jaunsleinis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Mārtiņš Libkovskis 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Nellija Sileviča 

Dainis Veidemanis 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Zanda Šnepste, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

                                    Ineta Zviedre, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                                    Gunita Treigūte, juristkonsulte 

                                       

      A.Mucenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību  

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, 

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

N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  

n o l e m j: 

 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnd.lv/
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     Apstiprināt šādu 2009.gada 10.septembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 
 

1. Par novada pārvaldes modeļa optimizēšanu. 

2. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu noteikšanu. 

3. P ar savstarpējo norēķinu veikšanu (bibliotēka un būvvalde).  

4. Par autotransporta pārņemšanu. 

5. Par novada ģerboni. 

6.  Informācija par RAPL ministrijas vēstuli novada domei. 

7. Par pilnvaras izsniegšanu. 

8.  Par Piltenes pilsētas zemes komisiju. 

9. Par novada domes Dzīvokļu komisijas izveidošanu. 

10. Par novada domes Dzīvokļu komisijas nolikumu. 

11. Par iestādes „Ventspils novada pašvaldība” nolikumu. 

12. Par grozījumiem Ventspils novada pagastu un Piltenes pilsētas pārvaldes nolikumos. 

13. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā. 

14. Par Ventspils novada pašvaldības 2009.gada  budžeta apstiprināšanu  

15. Par valsts dzīvojamās mājas „Brigadiermāja”, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, 

neprivatizēto daļu-dzīvokli Nr.1, pārņemšanu” apstiprināšanu. 

16. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. 

17. Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem. 

18. Par zemes gabalu atdalīšanu. 

19. Par zemes piešķiršanu nomā. 

 

 

1. § 
PAR NOVADA PĀRVALDES MODEĻA OPTIMIZĒŠANU 

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

 

     A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu par novada pārvaldes modeļa optimizēšanu, 

ņemot vērā esošo budžeta samazinājumu 2009.gadā un budžeta plānoto samazinājumu 2010. un 

2011.gadā. 

     A.Jaunsleinis ierosina labot lēmumā 2. un 3.punktā vārdus „Darba grupa” uz „Darba grupas”.    

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Ņemot vērā esošo budžeta ieņēmumu samazinājumu 2009.gadā un valdības plānus turpināt budžeta 

ieņēmumu samazinājumu arī 2010. un 2011.gadā, un lai sabalansētu novada pašvaldības budžeta 

ieņēmumus ar izdevumiem 2010.gadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta otrās daļas 

6.punktu, kā arī ņemot vērā novada domes Finanšu komitejas 03.09.2009.lēmumu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 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, 

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

 

1. Uzsākt darbu pie novada pārvaldes modeļa (struktūras) optimizēšanas. 

 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam A.Muceniekam sagatavot rīkojumu par darba grupu izveidi, 

nosakot konkrētus uzdevumus un konkrētus atskaites sniegšanas termiņus. 

 

3. Uzdot darba grupām ik pēc divu nedēļu termiņa, informēt novada domes attiecīgās 

komitejas par uzdoto uzdevumu izpildes gaitu. 

 

4. Pirmo atskaiti par paveikto domei iesniegt līdz 2009.gada 8.oktobrim. 
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2. § 
PAR PAŠVALDĪBU SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANU 

 (ziņo: A.Mucenieks, debatēs: A.Čaklis, G.Roderte, G.Mačtams, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis) 

 

     A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu par pašvaldību savstarpējo norēķinu 

veikšanas nepieciešamību 

   G.Mačtams ierosina labot lēmumā 1. un 3.punktā vārdus „Pamatskolu” uz „Vispārizglītojošo 

skolu”.    

A.Jaunsleinis ierosina uz 2010.gadu izanalizēt viena audzēkņa izmaksas izglītības iestādēs, 

ņemot vērā katras izglītības iestādes īpatnības. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Tā kā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā pierakstītie 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 13.07.1999. Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķinu par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”, atklāti balsojot: PAR – 15 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, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   Ventspils  

novada  dome   n o l e m j: 

 

1. Noteikt viena skolēna, kura dzīvesvieta nav deklarēta nevienā  Ventspils novada pagasta 

administratīvajā teritorijā un apmeklē novada vispārizglītojošo skolu, izmaksas mēnesī, 

sākot ar 2009.gada 1.septembri : 

1.1. Piltenes vidusskolā    – 40.91 Ls; 

1.2. Ances pamatskolā      – 51.79 Ls; 

1.3. Jūrkalnes pamatskolā – 53.09 Ls; 

1.4. Popes pamatskolā       – 54.85 Ls; 

1.5. Puzes pamatskolā       – 52.25 Ls; 

1.6. Tārgales pamatskolā  – 59.86 Ls; 

1.7. Ugāles vidusskolā     – 28.13 Ls; 

1.8. Užavas pamatskolā    – 43.98 Ls; 

1.9. Zūru pamatskolā        – 47.48 Ls; 

1.10. Zlēku pamatskolā       – 44.69 Ls. 

 

2. Noteikt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta nevienā Ventspils novada pagasta 

administratīvajā teritorijā un apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas 

mēnesī, sākot ar 2009.gada 1.septembri : 

2.1. Piltenes pirmsskolas izglītības iestādē ”Taurenītis” – 96.85 Ls; 

2.2. Ances pirmsskolas izglītības iestādē ”Vālodzīte”    – 94.81 Ls; 

2.3. Popes pirmsskolas izglītības iestādē ”Zemenīte”   – 137.63 Ls; 

2.4. Ugāles pirmsskolas izglītības iestādē ”Lācītis”      – 137.46 Ls; 

2.5. Vārves pirmsskolas izglītības iestādē ”Zīļuks”       – 125.38 Ls. 

 

3. Noteikt viena skolēna, kura dzīvesvieta nav deklarēta nevienā Ventspils novada pagasta 

administratīvajā teritorijā un uzturas kādas vispārizglītojošas skolas internātā, uzturēšanas 

izmaksas mēnesī, sākot ar 2009.gada 1.septembri : 
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3.1. Ances pamatskolas internātā – 41.00 Ls; 

3.2. Zlēku pamatskolas internātā  – 60.67 Ls. 

 

4. Uzdot vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu direktoriem līdz š.g. 

15.septembrim iesniegt attiecīgajā pagasta pārvaldē audzēkņu, kuri mācās pagasta skolā, 

uzturas skolas internātā vai apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bet dzīvesvieta nav 

deklarēta pagasta administratīvajā teritorijā, sarakstu ar personas kodu. 

5. Piltenes pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu vadītājiem slēgt līgumu ar attiecīgajām 

pašvaldībām, kuras saņem novada izglītības iestāžu pakalpojumus un informēt novada 

Izglītības pārvaldi. 

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

7. Lēmumu izpildei nosūtīt (M.Imanta-Lukašova) visu novada skolu direktoriem, visām 

pirmsskolas izglītības iestādēm un novada Izglītības pārvaldei. 

8. Ar atsevišķu domes lēmumu cena par savstarpējiem norēķiniem var tikt mainīta. 

 

 

3. § 
PAR SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANU (BIBILOTĒKA UN BŪVVALDE) 

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

 

        A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu par pašvaldību savstarpējo norēķinu 

veikšanas nepieciešamību saskaņā ar 2005.gada 16.augustā noslēgto vienošanos par būvniecības 

pārzināšanas funkciju deleģēšanu un 2005.gada 20.decembrī noslēgto līgumu par rajona padomes 

un vietējo pašvaldību līdzfinansējumu reģiona galvenās bibliotēkas finansēšanai. 

       M.Dadzis ierosina papildināt lēmuma 2.punktu, norādot termiņu, kādā laika periodā minētās 

summas tiks ieturētas.    

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Ņemot vērā 2005.gada 16.augustā noslēgto vienošanos par būvniecības pārzināšanas funkciju 

deleģēšanu un 2005.gada 20.decembrī noslēgto līgumu par rajona padomes un vietējo pašvaldību 

līdzfinansējumu reģiona galvenās bibliotēkas finansēšanai, kā arī pamatojoties uz Administratīvo 

teriotoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu un novada domes Finanšu 

komitejas (03.09.2009.) lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 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, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  

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

 

1. Uzdot līdz 2009.gada 1.oktobrim zemāk minētām pagastu pārvaldēm samaksāt novada 

domei neizpildītās saistības šādā apmērā: 

 

Pagasta pārvalde Bibliotēkai Būvvaldei 

Ugāles 1154,00 3665,00 

Vārves 454,00 1296,00 

Ances 171,00 335,00 

Piltenes pilsētas 784,00 2553,00 

Užavas 270,00 268,00 

Ziru 131,00 242,00 
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2. Informēt, ka saistību neizpildes gadījumā šā lēmuma 1.punktā norādītās naudas summas 

tiks ieturētas no novada pagastu/pilsētas pārvaldēs iemaksātā iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa līdz 2009.gada 1.novembrim. 

 

4. § 
PAR AUTOTRANSPORTA PĀRŅEMŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: R.Krūmiņš, A.Jaunsleinis, M.Libkovskis) 

 

           A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu sakarā ar pienākumu Ventspils novada 

pašvaldībai pārņemt visas saistības, pienākumus un tiesības attiecībā uz Ventspils novada 

pagastu pārvalžu  un Piltenes pilsētas pārvaldes autotransportu. 

     Jautājumu, papildinājumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Lai nodrošinātu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu, 

pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 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, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   Ventspils  

novada  dome   n o l e m j: 

 

1. Noteikt, ka līdz 2009.gada 31.decembrim Ventspils novada pašvaldība pārņem visas 

saistības, pienākumus un tiesības attiecībā uz Ventspils novada pagastu pārvalžu un 

Piltenes pilsētas pārvaldes transportlīdzekļiem. 

 

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

31.decembrim organizēt transportlīdzekļu pārreģistrāciju un līgumu pārslēgšanu ar 

līzinga un apdrošināšanas kompānijām.  

    

5. § 
PAR ĢERBONI 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

  A.Mucenieks ziņo par mākslinieka Arbidāna iesniegtajiem 4 novada ģerboņa skiču paraugiem 

un ierosina apstiprināt vienu no diviem iesniegtajiem skiču projektiem. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par ieteiktajiem skiču projektiem.  

 

Izvērtējot ieteiktos skiču projektus, atklāti balsojot: PAR – 15 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, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  

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

 

1. Akceptēt A.Mucenieka ieteikto novada ģerboņa skiču paraugu. 

2. Uzdot novada domes izpilddirektoram noslēgt līgumu par ģerboņa (skice un tās digitālais 

formāts) izgatavošanu. 
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6. § 
INFORMĀCIJA PAR RAPL MINISTRIJAS VĒSTULI NOVADA DOMEI 

(ziņo: G.Treigūte, A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Dadzis) 

 

   A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu juriskonsultam G.Treigūtei. 

  G.Treigūte informē par Vārves pagasta bijušā priekšsēdētāja notiesājošo spriedumu. Saņemta 

vēstule no ministrijas, kurā norādīts, ka  Vārves pagasta padomes pieņemtais nelikumīgais  

lēmums par priekšēdētāja atbrīvošanu ir atceļams, un veicama izmaksātās darba algas piedziņa. 

Par minētā lēmuma atcelšana tiesas ceļā būtu jāizlemj pašai ministrijai. 

A.Jaunsleinis atbalsta argumentus, ka par Vārves pagasta padomes lēmuma atcelšanu tiesā 

jāvēršas ministrijai. 

M.Dadzis uzsver, ka izmaksāto darba algu nevar viennozīmīgi uzskatīt par  zaudējumiem. 

  Citu priekšlikumu un iebildumu nav.  

  Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par informācijas pieņemšanu zināšanai              

. Atklāti balsojot: PAR – 15 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, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  ATTURAS – nav, Ventspils  novada  

dome   n o l e m j: 

 

     Pieņemt zināšanai informāciju par RAPL ministrijas vēstuli novada domei. 

 

7. § 
PAR PILNVARAS IZSNIEGŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: D.veidemanis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis) 

 

     A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu par pilnvaras izsniegšanu Aivaram 

Vāverem, par tiesībām kontrolēt licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā un tiesībām sastādīt 

administratīvo protokolu. 

     Jautājumu, papildinājumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru 

kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas - 

kārtība“ 4.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 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, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  

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

     

1. Piekrist izdot pilnvaru SIA „Puzes ezers” valdes priekšsēdētājam Aivaram Vāverem 

(personas kods 190954-11654, pases Nr. LK 0710459, izdota 16.04.2003. Ventspils pasu 

daļā). 

2. Uzdot Pilnvarniekam kontrolēt licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā un sastādīt 

administratīvo pārkāpumu protokolus. 

3. Pilnvarā norādīt, ka tā izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām ar derīguma termiņu – 1 

(viens) gads no pilnvaras izdošanas brīža. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai sagatavot un izsniegt pilnvaru 

A.Vāverem. 
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8. § 
PAR PILTENES PILSĒTAS ZEMES KOMISIJU 

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

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar sagatavoto lēmuma projektu par Piltenes zemes 

komisijas izveidošanu, norādot, ka lēmuma izpildes kontrole būtu uzdodama novada domes 

izpilddirektoram D.Valdmanim.   

     Jautājumu, papildinājumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā to, ka Ventspils novadā ir iekļauta Piltenes pilsēta, un līdz zemes reformas 

pabeigšanai Ventspils novadā līdzšinējai Piltenes pilsētas zemes komisijai jāturpina darbs, tad 

pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās“ Pārejas noteikumu 2.punktu 

likuma „Par zemes komisijām“ 2.
1
1.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 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, E.Kuģeniece, I.Cērpa),  PRET - nav,  

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

 

1. Apstiprināt Piltenes pilsētas pārvaldes Zemes komisiju šādā sastāvā: 

     Zemes komisijas priekšsēdētājs - Jānis Abakuks 

     Zemes komisijas locekļi:    

- Imants Celms 

- Gelinta Gūtmane 

- Digna Gerule 

 

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

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

lēmumu nosūtīt Piltenes pilsētas pārvaldei. 

 

 

9. § 
PAR NOVADA DOMES DZĪVOKĻU KOMISIJAS IZVEIDOŠANU 

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

 

    A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar sagatavoto lēmuma projektu par novada domes 

Dzīvokļu komisijas izveidošanu. 

      Sēdes vadītājs uzaicina deputātus izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

      Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 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, 

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

1. Izveidot Ventspils novada domes Dzīvokļu komisiju 7 locekļu sastāvā un par šīs 

komisijas locekļiem apstiprināt:   

Gunitu Ansoni 

Anželiku Brālīti 
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Aigaru Kressu 

Mārtiņu Libkovski 

Viesturu Puduli –Indānu 

Āriju Šauriņu 

Gunitu Treigūti 

 

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

vietnieku  un sekretāru. 

 

 

10. § 
PAR NOVADA DOMES DZĪVOKĻU KOMISIJAS NOLIKUMU 

(ziņo:M.Libkovskis) 

 

     M.Libkovskis  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” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.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. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Nolikuma Nr. 9  projektu „Ventspils 

novada domes Dzīvokļu komisijas nolikums” (Pielikumā uz divām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums Nr. 9 „Ventspils novada domes Dzīvokļu komisijas nolikums” stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

11. § 
PAR IESTĀDES  „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA” NOLIKUMU 

(ziņo: I.Zviedre, debatēs: M.Dadzis, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis, G.Ansone, A.Čaklis) 

 

   A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai I.Zviedrei. 

  I.Zviedre informē, ka saskaņā ar pašvaldības nolikumu, administrāciju vada un kontrolē 

izpilddirektors. Šādu modeli esam izvēlējušies. Centrālā administrācija veic domes 

organizatorisko darbu. 2009.gada 27.augusta novada domes sēdē tika pieņemts lēmums atļaut 

Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim amatu savienošanas kārtībā 

ieņemt domes centrālās administrācijas vadītāja amatu (prot.Nr.6, 8§). 

M.Dadzis: ja ir vietnieki, tad jāļauj vadīt struktūras.  

G.Ansone: tā kā komitejās šis jautājums nav skatīts, ierosina minētā jautājuma skatīšanu atlikt. 

Ņemot vērā deputātu ieteikumu jautājuma par iestādes ”Ventspils novada pašvaldība” nolikuma 

izskatīšanu atlikt, 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: 

 

Atlikt jautājuma par iestādes ”Ventspils novada pašvaldība” nolikuma izskatīšanu. 

 

 

12. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAGASTU UN PILTENES PILSĒTAS 

PĀRVALDES NOLIKUMOS  

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

 

      A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu un informē, ka novada domes 

Centrālās administrācijas struktūrvienībā ietilpst Juridiskā nodaļa, kuras pienākums turpmāk būs 

pienākums nodrošināt pašvaldības tiesību relizāciju, iesniedzot prasības pieteikumus tiesu 

instancēs, iesniedzot sūdzības administratīvajās iestādēs, un pārstāvot novada domes intereses 

tiesās un iestādēs. 

      Jautājumu, papildinājumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības nolikumu, Centrālās administrācijas struktūrvienībā 

ietilpst Juridiskā nodaļa, kurai ir pienākums nodrošināt pašvaldības tiesību relizāciju, iesniedzot 

prasības pieteikumus tiesu instancēs, iesniedzot sūdzības administratīvajās iestādēs, un pārstāvot 

novada domes intereses tiesās un iestādēs.  

Ņemot vērā to, ka minētās funkcijas izpilde nav pilsētu/pagastu pārvalžu kompetencē, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 1.punktu., 24.pantu, 41.pantu, Ventspils novada pašvaldības nolikuma 1.13.punktu, 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, G.Mačtams, A.Mucenieks, 

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

novada dome  n o l e m j: 

  

1. Izdarīt grozījumus sekojošos ar 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu apstiprinātajos 

Ventspils novada domes nolikumos:  

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Ances pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 1.p.); 

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Jūrkalnes pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 2.p.); 

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Popes pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 3.p.); 

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Puzes pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 4.p.); 

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Tārgales pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 5.p.); 

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 6.p.); 

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Usmas pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 7.p.); 

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Užavas pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 8.p.); 

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 9.p.); 
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 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Ziru pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 10.p.); 

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 11.p.); 

 Izslēgt 3.5. punktu no Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvaldes nolikuma 

(protokols Nr.4, 3.§, 12.p.). 

 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Lietvedības un attīstības nodaļai (E.Ozoliņa) veikt 

attiecīgās izmaiņas Ventspils novada pagastu/pilsētas pārvaldes Nolikumu pamattekstā, 

secīgi iekļaujot to grozījumus. 

3. Uzdot Lietvedības un attīstības nodaļai (M.Imanta-Lukašova) triju dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus 

Ventspils novada pagastu / pilsētas pārvaldēm.  

 

13. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 06.08.2009. ĀRKĀRTAS SĒDES  

LĒMUMĀ (PROTOKOLS NR.5, 7. §) 
(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar iesniegto lēmuma projektu par grozījumu Ventspils novada 

domes 06.08.2009. ārkārtas sēdes lēmumā (protokols Nr.5, 7. §) veikšanu sakarā ar tā 

formulējumā nepieciešamajiem precizējumiem 

     Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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: 

 

Izdarīt grozījumus Ventspils novada domes 2009.gada 6.augusta ārkārtas sēdes lēmumā ”Par 

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

 

1. Lēmuma 3.punktu izteikt jaunā redakcijā: 

„3. Tārgales pagasta pārvaldes sociālā dienesta vadītājai Intai Rudbahai kā papildus 

pienākumus uzdot pildīt arī novada Sociālā dienesta vadītājas pienākumus un Ugāles 

pagasta pārvaldes sociālā dienesta vadītājai Aigai Strazdiņai uzdot pildīt arī novada 

Sociālā dienesta vadītāja vietnieka pienākumus”. 

 

2. 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 I.Rudbahai un A.Strazdiņai. 

 

 

 

14. § 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA BUDŽETA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo:Z.Šnepste, debatēs: A.Čaklis, A.Jaunsleinis) 

      

     A.Mucenieks ziņojumam dod vārdu Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Z.Šnepstei. 
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     Z.Šnepste informē, ka komitejas sēdēs konstatētās kļūdas ir novērstas. Nolemts samazināt 

administrācijā strādājošo algas par 12%. Esam rīkojušies budžeta ietvaros. Apkopojām visu 

pārvalžu iesniegumus par esošajiem darbiniekiem un to algām. Sagrupējām iegūtās ziņas pa 

nozarēm un izveidojām algu šķēres. Tāpat būtu jāapvieno grāmatvedības programmas, lai 

nākotnē nerastos problēmas budžeta sastādīšanas jautājumos. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par budžeta projektu. 

    Ņemot vērā esošo budžeta ieņēmumu samazinājumu 2009.gadā un valdības plānus turpināt 

samazinājumu arī 2010. un 2011.gadā, un lai sabalansētu novada pašvaldības budžeta ieņēmumus ar 

izdevumiem 2010.gadā, 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 novada pašvaldības pamatbudžetu 2009.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

- Ieņēmumos -8 581 273 Ls, 

- Izdevumos- 9 818 841 Ls, 

- Brīvo līdzekļu atlikums uz gada sākumu -1 578982Ls,  

- Atlikumu uz gada beigām- 255 907 Ls. 

 

2. Atzīt, ka neizpildīto saistību apjoms uz 01.08.2009. kopsummā Ls 255 496 var radīt reālus 

draudus budžeta izdevumu daļas pieaugumam gada beigās. 

 

3. Uzdot domei Piltenes pilsētas pārvaldei un pagastu pārvaldēm, ņemot vērā 9 mēnešu 

budžeta ieņēmumu plāna izpildi, atkoriģēt izdevumus atbilstoši ieņēmumiem. 

 

4. Pēc 9 mēnešu novada pašvadības budžeta izpildes rezultātiem veikt attiecīgas korekcijas 

budžeta sabalansēšanā. 

 

5. Novada domes centrālajai administrācijai regulāri (reizi mēnesī) informēt domes Finanšu 

komiteju par budžeta izpildes gaitu. 

 

6. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2009.gadam (saskaņā ar pielikumu Nr.2). 

- Ieņēmumus -810 807 Ls, 

- Izdevumos -1 194 780 Ls, 

- Brīvo līdzekļu atlikums gada sākumā -550 485 Ls, 

- Brīvo līdzekļu atlikums gada beigās- 166 512Ls. 

 

7. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāmi 2009.gadam 

(saskaņā ar pielikumu Nr.3.): 

 

- Ieņēmumos- 7815 Ls, 

- Izdevumos-11 808 Ls, 

- Brīvo līdzekļu atlikums gada sākumā- 6343 Ls, 

- Brīvo līdzekļu atlikums gada beigās- 2350 Ls. 

 

8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim.  
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15. § 
PAR VALSTS DZĪVOJAMĀS MĀJAS „BRIGADIERMĀJA“, UGĀLĒ, UGĀLES PAGASTĀ, 

VENTSPILS NOVADĀ, NEPRIVATIZĒTO DAĻU-DZĪVOKLI NR.1, PĀRŅEMŠANU 

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

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

 

     M.Libkovskis iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu. 

     Priekšlikumi vai iebildumi netiek saņemti. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

    Ekonomikas 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 – dzīvokli Nr.1, 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 – 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 pārņemt valsts dzīvojamās mājas „Brigadiermāja”, Ugālē, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā, neprivatizēto daļu – dzīvokli Nr.1. 

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

un realizāciju.  

3. Uzdot lietvedības un attīstības nodaļas speciālistei M.Imantai-Lukašovai nosūtīt pieņemtā 

lēmuma izrakstu Ekonomikas ministrijai līdz šā gada 21.septembrim. 

 

16. § 
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 ņemot vērā Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas (08.09.2009.) 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. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem: 
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1.1. Normundam Lauskim, personas kods 040472- 11015, deklarētā dzīvesvieta: 

Raiņa ielā 9a – 12, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070, piederošo īpašumu  

„Lodnieki“, Nīcciems, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613.  

 

1.2. Romānam Mārtiņsonam, personas kods 110265-11639, dzīvo: Skolas ielā 10-

10, Popes pagastā, Ventspils novadā, LV-3614, piederošo īpašumu „Pļavvidi“, 

Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

  

17. § 
PAR NOSAUKUMA 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“ un ņemot vērā 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas (08.09.2009.) 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 nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 9890 003 0055, nosaukumu 

„Liepiņas“, Ziru pagastā, Ventspils novadā. 

2. Piešķirt nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienībām ar kadastra numuriem 

9866 008 0037, 9866 026 0075, 9866 014 0065, nosaukumu „Akmeņkrasti“, Tārgales 

pagastā, Ventspils novadā. 

3. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

18. § 
PAR ZEMES GABALU ATDALĪŠANU UN NOSAUKUMU PIEŠĶIRŠANU 

(ziņo: M.Libkovskis, debatēs:R.Krūmiņš) 

 

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

5.punktu 12.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.;3.;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“ un Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 2009.gada 24.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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Magones“, kadastra numurs 9866 015 0096, zemes 

gabalu ar kopējo platību 9,1 ha, piešķirot nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 

9866 002 0096, nosaukumu „Sērmūkšņi“,  Tārgales pagastā, Ventspils novadā. 
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2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

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

5.punktu 12.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.;3.;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“ un ņemot vērā Ventspils 

novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2009.gada 24.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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Irbes“, kadastra numurs 9850 003 0037, zemes gabalu ar 

kopējo platību 4,6 ha, piešķirot nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 9850 001 

0217, nosaukumu „Mežirbes“, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

19. § 
PAR ZEMES PIEŠĶIRŠANU NOMĀ 

(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. 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 

(08.09.2009.) 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 Maigu Kantiņu, personas kods 070859-11649, par 

zemes gabala, kadastra numurs 9870 004 0206 Ugāles pagastā, Ventspils novadā,  

LV-3615, ar kopējo platību 0,04 (400m²) hektāri. 

 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

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

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

2009.gada  24.septembrī plkst. 10.00. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                            

Sēdi slēdz plkst. 16.20 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


