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Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā 

ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv                         

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2016.gada 25.februārī                                                                                     68 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs     

                                       

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                    Guntis Mačtams      

                                  Andris Jaunsleinis 

               Ilva Cērpa 

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa  

                                   Artis Fetlers                 

                                   Aigars Matisons  

                                   Andris Vārpiņš                 

                                   Māris Dadzis                          

                                   Vilnis Dzirnieks  

                                   Aivars Čaklis 

                                    Elita Kuģeniece  

                                   Andis Zariņš 

                                    Gaidis Bože 

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Lita Rollande, Nodokļu nodaļas vadītāja 

                            Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                            Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                            Alfrēds Paulāns, jurists 

                            Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

                            Kaspars Heisters, jaunatnes lietu speciālists 

                            Inta Rudbaha, Sociālā dienesta vadītāja 

                            Ginta Roderte, Attīstības nodaļas vadītāja 

                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

2. Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā.  
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3. Par vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā.  

4. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

5. Par L.P. zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījuma noraidīšanu.  

6. Par domes priekšsēdētāja komandējumu.  

7. Par Ventspils novada domes saistošiem noteikumiem “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par maznodrošinātu”.  

8. Par Ventspils novada domes saistošiem noteikumiem “Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma)  

novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.  

9. Par grozījumiem 2014.gada 12.jūnija Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par 

Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”.  

10. Par nolikuma apstiprināšanu.  

11. Par nolikuma apstiprināšanu.  

12. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā.  

13. Par piekrišanu saglabāt SIA “Gersi” īpašumā zemes vienības Jūrkalnes pagastā.  

14. Par piekrišanu saglabāt SIA “Melne” īpašumā zemes vienības Jūrkalnes un Zlēku pagastā.  

15. Par piekrišanu iegūt Krievijas Federācijas pilsoņu īpašumā zemes vienības “***”, Užavas pagastā, 

domājamās daļas.  

16. Par būvju īpašumā “Pansionāts Piltene”, Piltenes pagastā esošo nedzīvojamo ēku nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Landzes evaņģēliski luteriskai draudzei. 

17. Par biedrības “Samarietis”, Puzes pagastā, atbrīvošanu no telpu nomas maksas. 

 

A.Mucenieks ierosina svītrot no darba kārtības 7. un 8.jautājumu, novirzot tos izskatīšanai Sociālai, izglītības, 

kultūras un sporta komitejai, un papildināt darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Par Ventspils novada domes lēmuma atcelšanu. 
2. Par nolikuma “Nolikums projektu konkursam “Mēs savā novadā -2016” apstiprināšanu.  

3. Par nolikuma projektu konkursam “Solis -2016” apstiprināšanu. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

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

Apstiprināt šādu 2016.gada 25.februāra domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

2. Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā.  

3. Par vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā.  

4. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

5. Par L.P. zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījuma noraidīšanu.  

6. Par domes priekšsēdētāja komandējumu.  

7. Par grozījumiem 2014.gada 12.jūnija Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par 

Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”.  

8. Par nolikuma apstiprināšanu.  

9. Par nolikuma apstiprināšanu.  

10. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā.  

11. Par piekrišanu saglabāt SIA “Gersi” īpašumā zemes vienības Jūrkalnes pagastā.  

12. Par piekrišanu saglabāt SIA “Melne” īpašumā zemes vienības Jūrkalnes un Zlēku pagastā.  

13. Par piekrišanu iegūt Krievijas Federācijas pilsoņu īpašumā zemes vienības “***”, Užavas pagastā, 

domājamās daļas.  

14. Par būvju īpašumā “Pansionāts Piltene”, Piltenes pagastā esošo nedzīvojamo ēku nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Landzes evaņģēliski luteriskai draudzei.  

15. Par biedrības “Samarietis”, Puzes pagastā, atbrīvošanu no telpu nomas maksas. 

16. Par Ventspils novada domes lēmuma atcelšanu. 

17. Par nolikuma “Nolikums projektu konkursam “Mēs savā novadā -2016” apstiprināšanu.  

18. Par nolikuma projektu konkursam “Solis -2016” apstiprināšanu. 
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1.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS PIEDZIŅU 

BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(ziņo: L.Rollande) 

 

G.Mačtams ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nodokļu nodaļas vadītājai L.Rollandei. 

L.Rollande  informē par  2 lēmuma projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs ierosina deputātus atklāti balsot vienā balsojumā par visiem 2 lēmumu projektiem. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 2 lēmuma projektiem, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt iesniegtos 2 lēmuma projektus. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 4 (četrām) lapām. 

 

2.§ 
PAR PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU ĒDINĀŠANAS  

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS MAKSU VENTSPILS NOVADĀ  

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

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

 

A.Klimoviča  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Nolūkā veicināt iespēju lielākam izglītojamo skaitam izmantot izglītības iestādē piedāvāto komplekso 

pusdienu ēdināšanas pakalpojumus, kā arī attīstīt pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas paradumus, 

kas mazinātu bērnu veselības apdraudējuma riskus, kopš 2014.gada 3.februāra Ventspils novada pašvaldība 

apmaksā pusdienas 5-6 gadīgajiem obligātās izglītības programmas izglītojamajiem. Saistībā ar 

nepieciešamību sniegt atbalstu Ventspils novadā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, piešķirot finansējumu 

brīvpusdienu apmaksai arī 1,5-4 gadu vecumu sasniegušajiem pirmsskolas izglītojamiem, ievērojot LR 

Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem” 1.pielikumu „Uztura normas pirmsskolas izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu 

izglītojamiem” nosacījumus, kā arī ņemot vērā to, ka no 2012.gada ir pieņemti domes lēmumi par bērnu 

ēdināšanas pakalpojumu maksām, atvieglojumiem, un to, ka tajos veikts daudz grozījumu, ir nepieciešams 

izstrādāt lēmuma projektu jaunā redakcijā, kā arī pamatojoties uz Ventspils novada domes Finanšu komitejas 

atzinumu (21.01.2016. sēdes protokols Nr.4, 2.§), likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu 

un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

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

1. Apstiprināt pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu (vienā dienā) Ventspils 

novada pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs saskaņā ar izmaksu aprēķinu pielikumā 

(pielikums uz 1 lapas). 

2. Ar 2016. gada 1.martu nodrošināt brīvpusdienu apmaksu 1,5-6 gadīgajiem pirmsskolas vecuma bērniem, 

kuri apmeklē Ventspils novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, 
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neatkarīgi no šo izglītības iestāžu izglītojamo deklarētās dzīvesvietas (vienam izglītojamajam -  EUR 0,78 

dienā). 

3. Segt Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 1,5-3 gadīgajiem izglītojamajiem pusdienu 

izmaksu starpību EUR 0,42, 4-6 gadīgajiem- EUR 0,62 apmērā starp pašvaldības aprēķināto pusdienu 

maksas tarifu un komersanta pakalpojuma sniedzēju ēdināšanas izmaksām no 01.03.2016., neatkarīgi no 

šo izglītības iestāžu izglītojamo deklarētās dzīvesvietas. 

4. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu: 

4.1. 2012.gada 30.augusta Ventspils novada domes lēmumu „Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības 

iestādēs” (protokols Nr.64,6.§); 

4.2. 2012.gada 29.novembra Ventspils novada domes lēmumu „Par ēdināšanas atvieglojumiem Piltenes 

pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem” (protokols Nr.70,23.§); 

4.3. 2014.gada 30. janvāra Ventspils novada domes lēmumu „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem 

Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 1-4 gadīgajiem izglītojamajiem” (protokols 

Nr.21,23.§). 

5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.   

6. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) nodrošināt 

finansējumu brīvpusdienu izmaksu segšanai šā lēmuma 2.punktā minētajiem izglītojamiem no Ventspils 

novada pirmsskolas iestāžu/grupu budžetos paredzētajiem līdzekļiem.  

7. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (G.Treigūte) sagatavot līgumu jaunā redakcijā ar 

SIA „Osko”, reģistrācijas Nr.41203040986, par pirmsskolas bērnu ēdināšanas pakalpojumiem Piltenes 

pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 1,5-6 gadīgo pirmsskolas izglītojamo pusdienu samaksu. 

8. Uzdot Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nodrošināt triju 

darba dienu laikā no šā  lēmuma spēkā  stāšanās brīža  lēmuma publicēšanu Ventspils novada domes 

mājas lapā internetā un kārtējā informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”.  

9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

10. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu visām novada pašvaldības izglītības iestādēm, Ventspils novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Ventspils novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (G.Treigūte), 

Sociālajam dienestam (I.Rudbaha), Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam 

(D.Veidemanis). 

 

3.§ 
PAR VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS 

 PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS MAKSU VENTSPILS NOVADĀ   

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

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

 

A.Klimoviča  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 



 6 

Nolūkā veicināt iespēju lielākam izglītojamo skaitam izmantot skolā piedāvāto komplekso pusdienu 

ēdināšanas pakalpojumus, kā arī, lai attīstītu pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas paradumus, kas 

mazinātu riskus skolēnu veselībai, ar 2015.gada 1.septembri 1.-4.klašu skolēniem bezmaksas ēdināšana tiek 

nodrošināta no Valsts budžeta līdzekļiem. Novada pašvaldība no 2014.gada apmaksā pusdienas 5.-7.klašu 

skolēniem, bet no 2015.gada 1. septembra pašvaldība nodrošina daļēju komplekso pusdienu apmaksu - (EUR 

0,45 dienā) 8.-12.klašu izglītojamajiem. 

 Ievērojot LR Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības 

iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem” 2.pielikumu „Uztura normas vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 

profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem” un ņemot vērā to, ka no 2012. gada ir pieņemti domes lēmumi 

par skolēnu ēdināšanas pakalpojumu maksām, atvieglojumiem, un kuros ir veikti daudzi grozījumi, 

nepieciešams izstrādāt lēmuma projektu jaunā redakcijā, un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt ar 2016.gada 1.martu vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas izmaksas Ventspils novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs: 

1.1. 1.-4.klasei EUR 1,42 (vienā dienā), nosakot, ka skolēniem bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta no 

Valsts budžeta līdzekļiem; 

1.2. 5.-12.klasei EUR 0,85 (vienā dienā).  

2. Ar 2016. gada 1.martu nodrošināt brīvpusdienu apmaksu 5.-7.klašu izglītojamiem, kuri apmeklē Ventspils 

novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas (vienam izglītojamajam 

– EUR 0,85 dienā). 

3. Ar 2016.gada 1.martu nodrošināt 8.-12.klašu izglītojamiem daļēju komplekso pusdienu apmaksu (vienam 

izglītojamajam – EUR 0,45 dienā), neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.  

4. Apstiprināt ar 2016.gada 1.martu Ances pamatskolas internātā dzīvojošajiem skolēniem ēdināšanas 

izmaksas –EUR 1,21 dienā vienam izglītojamajam (brokastis-EUR 0,64, vakariņas –EUR 0,57). 

5. Ar 2016.gada 1.martu nodrošināt šā lēmuma 4. punktā izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanu no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. 

6. Ja ēdināšanas pakalpojumus nesniedz Ventspils novada izglītības iestāde, bet cita juridiska persona, kuras 

ēdināšanas izmaksas pārsniedz pašvaldības noteiktās izmaksas uz 1 skolēnu, tad Ventspils novada 

vispārizglītojošo skolu izglītojamiem neatkarīgi no to deklarētās dzīves vietas, papildus tiek piešķirti 

pašvaldības budžeta līdzekļi, sedzot starpību starp pašvaldības aprēķināto maksas tarifu un pakalpojuma 

sniedzēja ēdināšanas izmaksām.   

7. Finansējums tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu iepriekšējā 

mēnesī, pakalpojuma sniedzējam iesniedzot attiecīgu rēķinu un abu pušu parakstītu salīdzināšanas aktu par 

pakalpojuma saņēmēju skaitu iepriekšējā mēnesī. 

8. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu: 

8.1. 2012.gada 30.augusta Ventspils novada domes lēmumu „Par vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada vispārējās izglītības iestādēs” (protokols Nr.64,4.§); 

8.2.  2013.gada 14.marta Ventspils novada  domes lēmumu „Par Ventspils novada pašvaldības finansējumu 

komplekso pusdienu apmaksai vispārizglītojošo skolu izglītojamiem” (protokols Nr.77,6.§). 

9. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 
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10. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (G.Treigūte) sagatavot līgumus jaunā redakcijā 

ar SIA „Osko” un SIA „Audora” par skolēnu ēdināšanu saskaņā ar šā lēmuma 1. un 2.punktu. 

11. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) nodrošināt 

finansējumu brīvpusdienu izmaksu segšanai šā lēmuma 2. un 3.punktā minētajiem izglītojamiem no 

Ventspils novada izglītības iestāžu budžetos paredzētajiem līdzekļiem.  

12. Uzdot Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nodrošināt triju 

darba dienu laikā no šā lēmuma spēkā  stāšanās brīža lēmuma publicēšanu Ventspils novada domes mājas 

lapā un kārtējā informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”.  

13. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

14. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu visām novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm, 

Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Ventspils novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 

(G.Treigūte), Sociālajam dienestam (I.Rudbaha), Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciālistam (D.Veidemanis). 

4.§ 
PAR PAŠVALDĪBU SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANU 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

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

 

A.Klimoviča  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Savstarpējo norēķinu veikšanai  atbilstoši 1999.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.250 “Kārtība, 

kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem“ 20. un 20.
2
 punktā noteiktajam, un  ņemot vērā izglītojamo skaitu 2016.gada 1.janvārī 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g“ apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta otro daļu, kā arī 

saskaņā ar Ventspils novada domes Finanšu komitejas  11.02.2016. sēdes lēmumu „Par pašvaldības izglītības 

iestāžu 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanu“ (protokols Nr.6, 10.§) un Ventspils novada  Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 18.februāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 

A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – 

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

1. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kurš apmeklē novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas grupu, izmaksas mēnesī  no 

2016.gada 1.janvāra līdz 2016. gada 31.decembrim saskaņā ar  pielikumu Nr.1 (Pielikums Nr.1 uz 1 

lapas). 

 

2. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kurš apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas mēnesī no 2016.gada 1.janvāra 

līdz 2016.gada 31.decembrim saskaņā ar pielikumu Nr.2 (Pielikums Nr.2 uz 1 lapas). 

 

3. Lēmums stājas  spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. 

 

4. Pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju A.Klimoviču sagatavot un organizēt līgumu noslēgšanu ar 

pašvaldībām, kuru teritorijā dzīvojošie (deklarētie) audzēkņi apmeklē Ventspils novada pašvaldības 
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vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī citus dokumentus saistībā ar 

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.  

 

5. Uzdot Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča): 

5.1. Katru ceturksni precizēt audzēkņu skaitu izglītības iestādēs; 

5.2. Rēķinu un precizēto audzēkņu sarakstu nosūtīt pašvaldībām savstarpējo norēķinu veikšanai 15 

dienas pirms līgumā norādītā samaksas termiņa; 

5.3. Veikt līguma izpildes  kontroli. 

 

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu visu novada vispārizglītojošo skolu direktoriem, visām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, Izglītības pārvaldei un Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību.  

 

 

5.§ 
PAR L.P. ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANAS PIEPRASĪJUMA NORAIDĪŠANU 

(Ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu.  

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma  projektu. 

 

2016.gada 10.februārī Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts L.P, personas kods ***, iesniegums 

(reģ.Nr.IN3217) „Pieteikums segšanai mantisko zaudējumu un morālo kaitējumu”, saistībā ar prettiesisku un 

nepamatotu 11.11.2015. Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas lēmumu (protokols Nr.18, 7.§) un 

15.01.2016. Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu (protokols Nr.28, 1.§), līdz 

ar ko ir atteikts L.P. izsniegt 3 nēģu zvejas licences rūpnieciskai zvejai Ventas upē un slēgt rūpnieciskās zvejas 

nomas tiesību līgumu Ventas ūdenstilpnei. 

Saskaņā ar Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.19 ”Ventspils novada 

pašvaldības nolikums” 107.punktu – L.P. 10.02.2016. iesniegums „Pieteikums segšanai mantisko zaudējumu 

un morālo kaitējumu” ir piekritīgs izskatīšanai Ventspils novada domei. 

L.P. iesniegumā lūdz Ventspils novada domei atlīdzināt mantisko zaudējumu EUR 12000.00 (divpadsmit 

tūkstoši euro 00 centi) apmērā, kas nodarīts ar atteikumu izsniegt zvejas licences, un atlīdzināt morālo 

kaitējumu EUR 3000.00 (trīs tūkstoši euro 00 centi) apmērā, kas nodarīts ar pašvaldības prettiesisko rīcību, 

liedzot iztikas līdzekļus. 

[1] L.P. 2016.gada 10.februāra iesniegumā norādītais kaitējuma apmērs noteikts sekojoši: 

[1.1] mantiskais zaudējums EUR 12000.00 apmērā, kas radīts kā neiegūta peļņa domei prettiesiskā veidā 

atteicoties piešķirt L.P. 3 nēģu zvejas licences zvejai Ventas upē 2016.gadam, jo ar vienu nēģu zvejas licenci 

iespējams iegūt 1 tonnu zivju, kuru tirgus cena ir EUR 8.00 kilogramā un neto peļņa ir ne mazāka kā 50% no 

bruto peļņas, kas ir EUR 4000.00; 

[1.2] morālais kaitējums EUR 3000.00 apmērā, kas radīts ar pašvaldības prettiesiskām darbībām, liedzot 

darbu, iztikas līdzekļus, kas ir Satversmes garantētās cilvēka pamattiesību aizskārums. 

[2] Savā 2011.gada 10.februāra iesniegumā izteikto prasījumu L.P. pamato ar sekojošiem argumentiem: 

[2.1] Ventspils novada domes Licencēšanas  un Administratīvo aktu strīdu komisija, Ventspils novada domes 

prettiesiski, pēc ieinteresētības gala iznākumā un ar klaji koruptīviem darījumiem ar zvejas licencēm, ir 

pasludinājusi L.P. kā saimnieciskās darbības veicēju ārpus likumā piešķirtām tiesībām Latvijā dzīvot labvēlīgā 

vidē, apzināti pārkāpjot LR Satversmes 115.pantā noteiktās tiesības.  

[2.2] Pašvaldība sevi pasludinājusi par likumdevēju un izdomā neesošas aizlieguma tiesību normas, lai 

attaisnotu savas koruptīvās darbības ar zvejas licencēm, demonstrējot neierobežotu patvaļu. 
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[3] Izskatot Ventspils novada domes rīcībā esošos dokumentus, kā arī ņemot vērā L.P. argumentus, tiek 

secināts, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 6.panta pirmo daļu 

privātpersonai tiesības pieprasīt no iestādes zaudējuma atlīdzinājumu rodas, ja starp iestādes prettiesisko 

rīcību un cietušajam nodarīto zaudējumu pastāv tieša cēloņsakarība - objektīva saikne starp iestādes rīcību un 

tās radītajām laika ziņā sekojošām zaudējumu nodarošām sekām, proti, minētā rīcība rada un nosaka šo seku 

iestāšanās reālu iespēju, un ir galvenais faktors, kas nenovēršami radījis šīs sekas.  

Tādējādi, lai konstatētu Sabiedrības tiesības prasīt no pašvaldības zaudējumu atlīdzību, ir jākonstatē: 

•pašvaldības rīcības prettiesiskums; 

•cēloņsakarība starp pašvaldības prettiesisko rīcību un Sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem. 

Ja kaut viens no minētajiem apstākļiem netiek konstatēts, tad nepastāv tiesisks pamats L.P. no pašvaldības 

pieprasīt zaudējumu atlīdzību. 

[4] Pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi ne tikai ar pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības – domes, bet arī ar tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību (likuma „Par pašvaldībām” 

3.panta pirmā daļa, 61.pants), pie kādām pieskaitāma ar Ventspils novada domes izveidotā Licencēšanas 

komisija, kas darbojas saskaņā ar 25.06.2015. nolikumu Nr.7 „Ventspils novada domes Licencēšanas 

komisijas nolikums” un kuras uzdevumos ietilpst atļauju un licenču izsniegšana likumos paredzētajos 

gadījumos, t.sk. komercdarbībai, kā arī jautājumu izlemšana par zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu un 

rūpnieciskās zvejas rīku limitu iedalīšanu. Šādu tiesību piešķiršana pašvaldības lēmējiestādes izveidotajai 

komisijai paredzētas arī Zvejniecības likuma 7.panta otrajā daļā: „Valsts un pašvaldības institūcijas valstij 

piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot (iznomāt) 

tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 

attiecīgajos ūdeņos. (..)”. Licencēšanas komisija, ievērojot iepriekš norādīto, kā arī vadoties no Ministru 

kabineta 08.09.2009. noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai 

zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.1015) 5.punkta, L.P. iesniegumu zvejas atļauju (licences) saņemšanai rūpnieciskai zvejai 

iekšējos ūdeņos - Ventas upē Ventspils novada Zlēku pagasta administratīvajā teritorijā un 3 nēģu murdu 

limitu iedalīšanai 2016.gadam (iesniegums no 16.10.2015.), izskatīšanas gaitā veica pasākumus, lai 

noskaidrotu šī zvejas nomas tiesību pretendenta atbilstību zvejniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Tā 

rezultātā konstatēts, ka L.P. nav komercreģistrā reģistrēts komersants. 

 No Zvejniecības likuma 1.panta 9. un 10.punkta un 7.panta otrās daļas, kā nodibināts judikatūrā, izriet, ka 

pašpatēriņa zvejas gadījumā personai nav tiesību zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū, bet šādas 

tiesības ir personai, kura nodarbojas ar komerciālo zveju, respektīvi, komercdarbības ietvaros. Šis secinājums 

atbilst Komerclikuma 1.panta ceturtajai daļai, saskaņā ar kuru, likumā var noteikt, ka atsevišķu veidu 

saimniecisko darbību drīkst veikt tikai komersants. Proti, Zvejniecības likumā ir noteikts, ka saimniecisko 

darbību - zvejā iegūto zivju pārdošanu un piedāvāšanu tirgū - drīkst tikai komersants. Likumdevējs šādu 

regulējumu ir izvēlējies tādēļ, ka komercdarbība, salīdzinot ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, ir 

vieglāk uzraugāma (sk. AT Senāta Administratīvo lietu departamenta 01.10.2010. lēmuma lietā SKA-822/2010 

9.punktu, 09.12.2011. sprieduma lietā SKA-871/2011 8.punktu). Tātad, lai arī atbilstoši Komerclikuma 1.panta 

trešajā daļā ietvertajai definīcijai saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, pastāvīga darbība par atlīdzību, 

par komercdarbību (Komerclikuma 1.panta otrā daļa) atzīstama vienīgi tāda saimnieciskā darbība, ko savā 

vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants, kurš ir Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstīta fiziskā 

persona, t.i., individuālais komersants, vai komercsabiedrība, t.i., personālsabiedrība un kapitālsabiedrība 

(Komerclikuma 1.panta pirmā daļa un 74.pants). Kopsakarā ar Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu 

secināms, ka uz šajā tiesību normā un MK noteikumu Nr.1015 2.2.apakšpunktā piešķirtā deleģējuma pamata 

zvejas tiesības var tikt nodotas (iznomātas) komercreģistrā ierakstītai komercsabiedrībai vai individuālajam 

komersantam. Atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz 

zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai 

apstrādei, izdod pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā iekšējos ūdeņu ūdenstilpe un kurai pretendentam 

jāiesniedz, kā to nosaka MK noteikumu Nr.1015 4.punkts, rakstisku pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu 

1.pielikumu un tam pievienojamos dokumentus. Turpretī Komerclikuma 75.panta pirmajā daļā norādīti tie 

gadījumi, kad personai obligāti jāreģistrējas kā individuālajam komersantam, un tāpēc konkrētajā situācijā šī 

tiesību norma nav piemērojama. Savukārt, kā AT Senāts norādījis līdzīgā lietā, fiziska persona, kas vēlas veikt 

komercdarbību, var pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu atbilstoši 
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Komerclikuma 75.panta otrajai daļai arī tad, ja nepastāv minētā likuma panta pirmajā daļā iekļautās prasības 

par gada apgrozījuma lielumu un nodarbināto skaitu (sk. AT Senāta Administratīvo lietu departamenta 

01.10.2010. lēmuma lietā SKA-822/2010 12.punktu). Tādējādi L.P. nepastāvēja šķēršļu, lai pieteiktos 

ierakstīšanai komercreģistrā un atbilstu Zvejniecības likumā un MK noteikumos Nr.1015 noteiktajām 

prasībām (t.sk. arī MK noteikumu Nr.1015 1.pielikumā paredzētā imperatīvā rakstura un visiem 

pretendentiem saistošā par zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa, ja tas nav īpašumā vai tiesiskā 

valdījumā, nomas līguma pievienošanu rakstiskajam iesniegumam) zvejniekiem, kuri pretendē uz rūpnieciskās 

zvejas nomas tiesībām, vienlīdz kā prasība ievērot normatīvajos aktos paredzēto komersanta reģistrēšanas 

kārtību nav uzskatāma par komercdarbības aprobežojumu Komerclikuma 4.panta pirmās daļas izpratnē.  

 Pie iepriekš norādītajām atziņām savā nolēmumā jau ir nonākusi tiesa, iztiesājot pēc līdzīga L.P. 

iesniegumā ietvertajam prasījumam pret Ventspils novada pašvaldību ierosinātu administratīvo lietu. AT 

Senāts nodibinājis, ka tiesu prakse un tiesas spriedums citā lietā nevar būt patstāvīgs pamats strīda izšķiršanai, 

bet, kā sekundārs tiesību avots, izmantojams sprieduma argumentācijā attiecībā uz noteiktas tiesību normas 

piemērošanu. Turklāt APL 263.panta trešā daļa noteic, ka administratīvā procesa dalībniekam pēc sprieduma 

stāšanās spēkā nav tiesību citā procesā apstrīdēt tiesas nodibinātos faktus. Administratīvās apgabaltiesas 

16.06.2011. spriedums lietā Nr. A42693808, ar kuru L.P. pieteikums noraidīts, ir stājies likumīgā spēkā 

09.12.2011. – šai lietā AT Senāta Administratīvo lietu departamenta taisītā sprieduma pasludināšanas dienā.  

 [5] Zaudējumu atlīdzībai ir nepieciešama kumulatīvu priekšnoteikumu jeb atlīdzības pamatu izpildīšanās: 1) 

tiesību aizskārēja neattaisnojama darbība, kas attiecīgos gadījumos ietver arī novērtējumu no vainojamības 

viedokļa; 2) zaudējumu esamība; 3) cēloniskais sakars starp zaudējumiem un neatļauto darbību (Senāta 

2008.gada 02.aprīļa spriedums lietā Nr. SKC-143). Bez tam, kā nosaka Civillikuma 1787. pants, aprēķinot 

atrauto peļņu nav jāņem par pamatu tikai varbūtības, un jābūt pierādītam, ka pametums cēlies, tieši vai netieši 

(1773.p.), no tās darbības vai bezdarbības, ar ko zaudējums nodarīts. Šādus pierādījumus L.P. nav iesniedzis.  

 Tā kā pie izklāstītajiem tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem nav konstatējams pašvaldības darbības 

prettiesiskums, ne arī pašvaldības darbību cēloņsakarība ar iespējamiem zaudējumiem, pašvaldībai nav 

tiesiska pamata atlīdzināt L.P. zaudējumus. Pastāvot minētajiem apstākļiem un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 

6.panta pirmo daļu, 19.panta piekto daļu un 22.pantu, Administratīvā procesa likuma 64. – 67.pantu, 70.panta 

pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Noraidīt L.P. 2016.gada 10.februāra iesniegumu (reģ.Nr.IN3217) „Pieteikums segšanai mantisko 

zaudējumu un morālo kaitējumu”. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc 

tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, 

viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt ierakstītā pasta sūtījumā tā izrakstu L.P., adrese: *** un nodot šā lēmuma izrakstu 

Juridiskai nodaļai (G.Treigūte). 

6.§ 
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA KOMANDĒJUMU 

(Ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu.  

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

Ventspils novada pašvaldībā 12.02.2016. saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule Nr.2-5.5/19/16, līdz 

ar ko tiek sniegta informāciju, ka laika posmā no 2016.gadā no 6.marta līdz 2016.gada 9.martam Kurzemes 

plānošanas reģiona padomes locekļiem tiek organizēts labas prakses apgūšanas brauciens uz Druskininkiem 

Lietuvā un Suvalki Polijā. 

Ar Ventspils novada domes ārkārtas sēdes 2013.gada 19.jūnija lēmumu (protokols Nr.2,3.§) „Par 

pārstāvju izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvā“ par patstāvīgo locekli dalībai 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē tika izvirzīts Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars 

Mucenieks. 

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

Darba likuma 53.panta ceturto daļu un 76.panta pirmās daļas pirmo punktu, 12.10.2010. MK noteikumu 

Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” un 

12.09.2013. Ventspils novada pašvaldības nolikuma Nr.19 22.1.apakšpunktu - domes priekšsēdētāja 

1.vietnieks sociālajos, izglītības un sporta jautājumos pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa 

prombūtnes laikā, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā A.Muceniekam, Ventspils novada dome n 

o l e m j: 

1. Komandēt Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku no 2016.gada 6.marta līdz 

2016.gada 9.martam dalībai labas prakses apgūšanas pieredzes braucienā uz Druskininkiem Lietuvā un 

Suvalki Polijā.  

2. Noteikt domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka komandējuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus 

pildīt domes priekšsēdētāja 1.vietniekam sociālajos, izglītības un sporta jautājumos Guntim Mačtamam. 

3. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību aprēķināt un izmaksāt A.Muceniekam, 20% papildus 

piemaksu pie dienas naudas saskaņā ar 12.10.2010. MK noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” 31.3.punktu. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību, Personāla nodaļai, domes priekšsēdētājam A.Muceniekam, domes 

priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam un nosūtīt informāciju par pašvaldības pārstāvja dalību labās 

prakses apgūšanas braucienā uz e-pastu: evita.dreijere@kurzemesregions.lv.  

 

7.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2014.GADA 12.JŪNIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.9 ”PAR VENTSPILS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM” 

(Ziņo: I.Rudbaha) 

 

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

I.Rudbaha  informē par saistošo noteikumu  projektu.  

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 
 

Palielinoties demogrāfiskai krīzei valstī, ir nepieciešams plānot pasākumus dzimstības paaugstināšanai. Viens 

no veidiem, ka paaugstināt dzimstības rādītājus, ir palielināt materiālo atbalstu ģimenēm. Lai palielinātu 

dzimstības rādītājus Ventspils novadā un sniegtu lielāku materiālo pabalstu ģimenēm ar jaundzimušo bērnu, ir 

mailto:evita.dreijere@kurzemesregions.lv
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nepieciešams palielināt pašvaldības pabalstu par katru trešo, ceturto un piekto un pārējiem jaundzimušo bērnu 

aprūpei. 

         Saskaņā Ventspils novada domes deputātu ierosinājumu palielināt pašvaldības palīdzību daudzbērnu 

ģimenēm jaundzimušo aprūpei un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

43.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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

1. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus ”Grozījumi Ventspils novada domes 2014.gada 

12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”  (Pielikumā uz vienas 

lapas). 

2. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšnas Ventspils 

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

domē, Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un novada domes mājas lapā internetā.  

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot 1.punktā minētos saistošos noteikumus parakstīšanai.  

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

parakstīšanas un Saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos atzinumu sniegšanai (elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D. Veidemanim) nākamajā dienā pēc Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas, par lēmuma 1.punktā minētajiem saistošajiem 

noteikumiem, publicēt tos pašvaldības informatīvajā izdevumā” Ventspils Novadnieks “ un mājas lapā 

internetā.  

 

 

 

 

 

 

8.§ 
PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

(Ziņo: K.Heisters, debatēs: G.Treigūte, A.Jaunsleinis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu jaunatnes lietu speciālistam K.Heisteram. 

K.Heisters  informē par nolikuma projektu. 

Deputāti jautā, vai finansēšanas līgumā nevajadzēja kā pienākumu noteikt informācijas par projektu 

ievietošanu finansētāja pieejamos informācijas avotos? 

G.Treigūte norāda, ka, liekot šādu normu, jābūt arī tās uzraudzībai. Tādēļ tas nav uzlikts kā pienākums. 

A.Jaunsleinis norāda, ka atstājama šī brīža redakcija. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma  projektu. 

Ievērojot to, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos var izdot iekšējos normatīvos 

aktus un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt Ventspils novada administratīvajā teritorijā dzīvojošos 

jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, brīvā laika pavadīšanā, kā arī šim 

mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi 2016.gadā, tad ir izstrādāts konkursa nolikums „Ventspils 

novada pašvaldības 2016.gada projektu finansēšanas konkursa „Jaunietis darbībā – 2016“ nolikums“. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2016.gada 18.februārī lēmumu (protokols Nr.2, 8.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 
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M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 2016.gada projektu finansēšanas konkursa „Jaunietis 

darbībā – 2016“ nolikums“ (pielikums uz 17 (septiņpadsmit) lapām). 

2. Pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju A.Klimoviču nodrošināt šā lēmuma 1.punktā konkursa 

organizēšanu, parakstīt finansēšanas līgumus ar konkursā atbalstītā projekta pieteicēju. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu parakstīšanai. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darda dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam 

G.Mačtamam un Izglītības pārvaldei, D.Veidemanim. 

6. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un iespēju 

pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam kārtējā Ventspils novada pašvaldības informatīvājā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks“, 3 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanas brīža novada 

pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

 

 

 

 

 

9.§ 
PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

(Ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par nolikuma projektu.  

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma  projektu. 

Ievērojot to, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos var izdot iekšējos normatīvos 

aktus un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt Ventspils novada administratīvajā teritorijā nozīmīgu 

kultūras projektu īstenošanu, kā arī šim mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi 2016.gadā, tad ir 

izstrādāts konkursa nolikums „Ventspils novada pašvaldības 2016.gada Kultūras projektu finansēšanas 

konkursa nolikums“. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2016.gada 18.februārī lēmumu (protokols Nr.2, 7.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 2016.gada Kultūras projektu finansēšanas konkursa 

nolikums“ (pielikums uz 17 (septiņpadsmit) lapām). 

http://www.ventspilsnovads.lv/


 14 

2. Pilnvarot Kultūras nodaļas vadītāju Z.Pamši nodrošināt šā lēmuma 1.punktā konkursa organizēšanu, 

parakstīt finansēšanas līgumus ar konkursā atbalstītā projekta pieteicēju. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu parakstīšanai. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darda dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam 

G.Mačtamam un Kultūras nodaļai, D.Veidemanim. 

6. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un iespēju 

pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam kārtējā Ventspils novada pašvaldības informatīvājā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks“, 3 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanas brīža novada 

pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

 

10.§ 
PAR PIETEIKUMA PAR SAISTĪBU PIESPIEDU 

IZPILDĪŠANU IESNIEGŠANU TIESĀ  

(ziņo: A.Paulāns) 

G.Mačtams ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam Alfrēdam Paulānam. 

A.Paulāns informē par  2 lēmumu projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par 2 lēmumu projektiem. 

 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 2 lēmumu projektiem, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt iesniegtos 2  lēmuma projektus. 

2.  Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 3 (trijām) lapām. 
 

 

11.§ 
PAR PIEKRIŠANU SAGLABĀT SIA „GERSI” ĪPAŠUMĀ ZEMES VIENĪBAS  

JŪRKALNES PAGASTĀ   

(Ziņo: G.Landmanis, debatēs: A.Jaunsleinis, M.Dadzis, A.Fetlers) 

 

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

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Jaunsleinis norāda, ka visi dalībnieki ir no citām valstīm, vai mums ir pieejama informācija par tiem. 

G.Landmanis norāda, ka nē, šo daļu nav iespējams pārbaudīt. 

A.Jaunsleinis jautā, vai informācija ir pieejama Holandē. 

G.Landmanis apstiprina, norādot, ka likuma nosacījumi formāli izpildīti. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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A.Jaunsleinis norāda, ka, iespējams, jāraksta vēstule Ārlietu ministrijai, Uzņēmumu reģistram, jo kā varam 

pieņemt lēmumu, ja nav pieejama visa informācija. 

A.Fetlers jautā, vai ir jāmaksā sods par neapstrādātām lauksaimniecības zemēm? 

G.Landmanis norāda, ka maksā likumā noteiktos 3%. 

M.Dadzis norāda, ka Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejā šis jautājums 

izdiskutēts. Norāda, ka, ja ir iespējams iegūt juridisku pamatu, tad varbūt jautājuma izskatīšana atliekama. 

A.Jaunsleinis norāda, ka varam vērsties pie firmas ar lūgumu, iesniegt apstiprinātus dokumentus. Ja radīsies 

problēmsituācija, mēs nevarēsim teikt, ka neko nezinājām, ka nebija iespēja informāciju pārbaudīt. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par grozīto lēmuma  projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 18.12.2015. ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu  atbildību “Gersi”, reģ. Nr. 

40003665216,  juridiskā adrese Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010 (turpmāk arī - Sabiedrība), pilnvarotās 

personas Signes Bergas iesniegums (reģ. Nr. IN30441) ar lūgumu dot piekrišanu saglabāt Sabiedrības īpašumā 

Ventspils novada Jūrkalnes pagastā esošās zemes vienības: ,,Liepzari”, kadastra apzīmējums 9850 001 0166, 

platība 3,6 ha, ,,Silarāji”, kadastra apzīmējums 9850 001 0167, platība 2,2 ha, un ,,Ķīvītes”, kadastra 

apzīmējums 9850 003 0003, platība 5,5 ha, sakarā ar to, ka ir mainījies īpašnieks (pamatkapitāla turētājs). 

Iesniegumam pievienoti dokumentu atvasinājumi: izziņa no “Lursoft” Uzņēmumu datu bāzes (2 lpp.), 

izdrukas no VZD kadastra informācijas sistēmas (3 gab.).  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē:  

1. Uz Sabiedrības vārda zemesgrāmatā 2004.gadā reģistrēti nekustamie īpašumi:  

1) “Liepzari”, kad. Nr. 9850 001 0166, - Jūrkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000126185,  

2) “Silarāji”, kad. Nr. 9850 001 0167, - Jūrkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000126406,  

3) “Ķīvītes”, kad. Nr. 9850 003 0003, - Jūrkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000133718. 

Visu trīs minēto nekustamo īpašumu sastāvā esošo zemes vienību dominējošais lietošanas veids ir 

lauksaimniecības zeme, to nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, un atbilstoši spēkā esošajam Jūrkalnes pagasta teritorijas plānojumam tās atrodas 

zonējumā lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.  

2. Atbilstoši informācijai “Lursoft” oficiālajā Uzņēmumu datu bāzē - Sabiedrības pamatkapitāla daļas pieder 

Nīderlandē reģistrētai juridiskai personai “Lantzov Cooperatief U.A.”, Nr.1000284038.  

Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk - Likums) 33.panta pirmo daļu: 

Ja kapitālsabiedrību pamatkapitālā notikušas izmaiņas, kuru rezultātā kapitālsabiedrība vairs neatbilst 

Likuma 28.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, šai kapitālsabiedrībai zemes īpašuma turpmākai 

saglabāšanai mēneša laikā ir jāsaņem novada domes piekrišana šā likuma 30.pantā noteiktajā kārtībā.  

Likuma 28.panta pirmās daļas 3.punkta b) apakšpunkts nosaka: zemi Latvijas Republikā var iegūt citā 

Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta kapitālsabiedrība, kura reģistrējusies kā nodokļu maksātājs Latvijas 

Republikā, un kuras visi dalībnieki fiziskās vai juridiskās personas ir no valstīm, ar kurām Latvijas Republika 

ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima līdz 

1996.gada 31.decembrim.   

Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 9.decembra noteikumu Nr. 412 “Noteikumi par neatsavināto 

zemes īpašumu turpmākas izmantošanas un atsavināšanas kārtību lauku apvidos un pilsētās” 9.punktu: “Ja 

statūtsabiedrības pamatkapitālā notikušas izmaiņas, kuru rezultātā statūtsabiedrība vairs neatbilst likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 3.punktā vai likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas pilsētās” 20.panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem nosacījumiem, statūtsabiedrībai mēneša laikā 

no izmaiņu reģistrēšanas dienas Uzņēmumu reģistrā ir jāsaņem pagasta padomes vai pilsētas domes 

priekšsēdētāja piekrišana zemes īpašuma turpmākai saglabāšanai likuma “Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 20.pantā vai likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 10.pantā noteiktajā kārtībā.” 

Atbilstoši informācijai LR Ārlietu ministrijas interneta vietnē: 

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejieligumi?title=&signer=&country=110&organization=0&branch=0

http://likumi.lv/doc.php?id=74241#p28
http://likumi.lv/doc.php?id=74241#p30
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos#p28
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p20
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos#p20
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p10
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejieligumi?title=&signer=&country=110&organization=0&branch=0&status=0&date=&search=true
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&status=0&date=&search=true, - starp Latvijas republiku un Nīderlandes Karalisti 1994.gada 14.martā ir 

noslēgts Līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību.   

No augstāk minētā izriet, ka Sabiedrība pēc likuma burta atbilst juridisko personu kategorijai, kas var iegūt 

(šajā gadījumā saglabāt) zemi īpašumā, tomēr tā kā domei  nav zināmi konkrētās Sabiedrības kapitāla daļu 

turētāji jeb patiesā labuma guvēji, un analoģiskos gadījumos LR kapitālsabiedrībām šāda informācija tiek 

prasīta (likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.
1
 panta pirmās daļas 2.punkta d) apakšpunkts), 

nepieciešams arī šajā gadījumā attiecīgo informāciju no Sabiedrības pieprasīt.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; likuma 

,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 3.punkta b) apakšpunktu, 28.
1
 panta pirmās 

daļas 2.punkta d) apakšpunktu, 30.pantu, 33.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu; 

Ministru kabineta 1997.gada 9.decembra noteikumu Nr. 412 “Noteikumi par neatsavināto zemes īpašumu 

turpmākas izmantošanas un atsavināšanas kārtību lauku apvidos un pilsētās” 9.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA „Gersi”, reģistrācijas Nr. 40003665216, tiesībām saglabāt īpašuma 

tiesības uz nekustamiem īpašumiem Ventspils novada Jūrkalnes pagastā.  

 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) 10 (desmit) darbdienu laikā no domes sēdes protokola 

parakstīšanas dienas sagatavot attiecīgu pieprasījumu par sabiedrības ar ierobežotu  atbildību SIA „Gersi”, 

reģistrācijas Nr. 40003665216, juridiskā adrese - Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010, kapitāla daļu 

turētājiem jeb patiesā labuma guvējiem. 

 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis). 

 

12.§ 
PAR PIEKRIŠANU SAGLABĀT SIA „MELNE” ĪPAŠUMĀ  

ZEMES VIENĪBAS JŪRKALNES UN ZLĒKU PAGASTĀ   

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

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

G.Landmanis  norāda, ka situācija ir identiska iepriekšējam lēmumam.  

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma  projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 18.12.2015. ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu  atbildību “Melne”, reģ. Nr. 

40003590585,  juridiskā adrese Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010 (turpmāk arī - Sabiedrība), pilnvarotās 

personas Signes Bergas iesniegums (reģ. Nr. IN30450) ar lūgumu dot piekrišanu saglabāt Sabiedrības īpašumā 

Ventspils novada Jūrkalnes pagastā esošās zemes vienības: ,,Rītupes”, kadastra apzīmējums 9850 001 0097, 

platība 7,2 ha, ,,Laucenieki”, kadastra apzīmējums 9850 002 0063, platība 2,9 ha, ,,Kāpinieki”, kadastra 

apzīmējums 9850 002 0146, platība 1,1 ha, un Zlēku pagastā esošo zemes vienību ,,Ozoli”, kadastra 

apzīmējums 9894 003 0047, platība 4,95 ha, sakarā ar to, ka ir mainījies SIA īpašnieks (pamatkapitāla 

turētājs). Iesniegumam pievienots Pielikums Nr.1 “Sabiedrībai piederošie īpašumi”. Lietai NĪ nodaļa 

pievienojusi: izziņu no “Lursoft” Uzņēmumu datu bāzes (2 lpp.), izdrukas no VZD kadastra informācijas 

sistēmas (4 gab.).  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē:  

1. Uz Sabiedrības vārda zemesgrāmatā 2004.gadā reģistrēti nekustamie īpašumi:  

1) “Rītupes”, kad. Nr. 9850 001 0097, - Jūrkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000135925,  

2) “Laucenieki”, kad. Nr. 9850 002 0063, - Jūrkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 114,  

3) “Kāpinieki”, kad. Nr. 9850 002 0146, - Jūrkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 107,  

4)  “Ozoli”, kad. Nr. 9894 003 0047, - Zlēku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000119562. 

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejieligumi?title=&signer=&country=110&organization=0&branch=0&status=0&date=&search=true
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos#p28
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Trīs pirmo minēto nekustamo īpašumu sastāvā esošo zemes vienību dominējošais lietošanas veids ir 

lauksaimniecības zeme, to nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība,  un atbilstoši spēkā esošajam Jūrkalnes pagasta teritorijas plānojumam tās atrodas 

zonējumā lauksaimniecībā izmantojamā teritorija. Zlēku pagastā esošā NĪ “Ozoli” sastāvā esošās zemes 

izmantošanas veids ir mežsaimniecība.  

2. 2016.gada 23.februārī Ventspils novada pašvaldībā iesniegts (IN4128) Pirkuma līgums Nr. L/42/16/2-PL 

par  nekustamā īpašuma “Ozoli”, kad. Nr. 9894 003 0047, kurā SIA “Melne” pārdod šo nekustamo īpašumu 

citai (fiziskai personai, LR pilsonim), kā arī lūgums atteikties no pirmpirkuma tiesībām. Tā kā šo nekustamo 

īpašumu Sabiedrība atsavina, tad piekrišana saglabāt īpašumā par to nav nepieciešama.  

3. Atbilstoši informācijai “Lursoft” oficiālajā Uzņēmumu datu bāzē - Sabiedrības pamatkapitāla daļas pieder 

Nīderlandē reģistrētai juridiskai personai “Mytton Cooperatief U.A.”, Nr.1000284083, par kuras īpašniekiem, 

jeb patiesā labuma guvējiem Ventspils novada pašvaldībai ziņu nav. Pašvaldībai pieejamos LR publiskajos 

reģistros šāda veida ziņas nav iegūstamas. 

Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk - Likums) 33.panta pirmo daļu: 

Ja kapitālsabiedrību pamatkapitālā notikušas izmaiņas, kuru rezultātā kapitālsabiedrība vairs neatbilst 

Likuma 28.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, šai kapitālsabiedrībai zemes īpašuma turpmākai 

saglabāšanai mēneša laikā ir jāsaņem novada domes piekrišana šā likuma 30.pantā noteiktajā kārtībā.  

Likuma 28.panta pirmās daļas 3.punkta b) apakšpunkts nosaka: zemi Latvijas Republikā var iegūt citā 

Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta kapitālsabiedrība, kura reģistrējusies kā nodokļu maksātājs Latvijas 

Republikā, un kuras visi dalībnieki fiziskās vai juridiskās personas ir no valstīm, ar kurām Latvijas Republika 

ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima līdz 

1996.gada 31.decembrim.   

Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 9.decembra noteikumu Nr. 412 “Noteikumi par neatsavināto 

zemes īpašumu turpmākas izmantošanas un atsavināšanas kārtību lauku apvidos un pilsētās” 9.punktu: “Ja 

statūtsabiedrības pamatkapitālā notikušas izmaiņas, kuru rezultātā statūtsabiedrība vairs neatbilst likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 3.punktā vai likuma “Par zemes reformu Latvijas 

Republikas pilsētās” 20.panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem nosacījumiem, statūtsabiedrībai mēneša laikā 

no izmaiņu reģistrēšanas dienas Uzņēmumu reģistrā ir jāsaņem pagasta padomes vai pilsētas domes 

priekšsēdētāja piekrišana zemes īpašuma turpmākai saglabāšanai likuma “Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 20.pantā vai likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 10.pantā noteiktajā kārtībā.” 

Atbilstoši informācijai LR Ārlietu ministrijas interneta vietnē: 

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejieligumi?title=&signer=&country=110&organization=0&branch=0

&status=0&date=&search=true, - starp Latvijas republiku un Nīderlandes Karalisti 1994.gada 14.martā ir 

noslēgts Līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību.   

No augstāk minētā izriet, ka Sabiedrība pēc likuma burta atbilst juridisko personu kategorijai, kas var iegūt 

(šajā gadījumā saglabāt) zemi īpašumā, tomēr tā kā domei  nav zināmi konkrētās Sabiedrības kapitāla daļu 

turētāji jeb patiesā labuma guvēji, un analoģiskos gadījumos LR kapitālsabiedrībām šāda informācija tiek 

prasīta (likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.
1
 panta pirmās daļas 2.punkta d) apakšpunkts), 

nepieciešams arī šajā gadījumā attiecīgo informāciju no Sabiedrības pieprasīt.  

Ievērojot augstākminēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; likuma 

,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 3.punkta b) apakšpunktu, 28.
1
 panta pirmās 

daļas 2.punkta d) apakšpunktu, 30.pantu, 33.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu; 

Ministru kabineta 1997.gada 9.decembra noteikumu Nr. 412 “Noteikumi par neatsavināto zemes īpašumu 

turpmākas izmantošanas un atsavināšanas kārtību lauku apvidos un pilsētās” 9.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA „Melne”, reģistrācijas Nr. 40003590585, tiesībām saglabāt īpašuma 

tiesības uz nekustamiem īpašumiem Ventspils novada Jūrkalnes pagastā.  

 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) 10 (desmit) darbdienu laikā no domes sēdes 

protokola parakstīšanas dienas sagatavot attiecīgu pieprasījumu par sabiedrības ar ierobežotu  atbildību 

“Melne”, reģ. Nr. 40003590585,  juridiskā adrese - Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010, kapitāla daļu 

turētājiem jeb patiesā labuma guvējiem. 

http://likumi.lv/doc.php?id=74241#p28
http://likumi.lv/doc.php?id=74241#p30
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos#p28
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p20
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos#p20
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p10
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejieligumi?title=&signer=&country=110&organization=0&branch=0&status=0&date=&search=true
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejieligumi?title=&signer=&country=110&organization=0&branch=0&status=0&date=&search=true
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos
http://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos#p28


 18 

 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis). 

 

13.§ 
PAR PIEKRIŠANU IEGŪT KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS PILSOŅU 

ĪPAŠUMĀ ZEMES VIENĪBAS „***”, UŽAVAS PAGASTĀ, DOMĀJAMĀS DAĻAS   

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

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

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu.  

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma  projektu. 

 

*** 

14.§ 
PAR BŪVJU ĪPAŠUMĀ „PANSIONĀTS PILTENE”, PILTENES PAGASTĀ ESOŠO NEDZĪVOJAMO ĒKU 

NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ LANDZES EVANĢĒLISKI LUTERISKAI DRAUDZEI 

(Ziņo: G.Landmanis) 

 

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

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu.  

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma  projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 2016.gada 8.februārī saņemts reliģiskās organizācijas „Landzes evaņģēliski 

luteriskā draudze”, reģ. Nr.99500003851, (turpmāk – Draudze) juridiskā adrese: „Landzes baznīca”, Ūdrande, 

Piltenes pag., Ventspils nov., LV-3620, draudzes priekšnieces Zigrīdas Krauzes iesniegums (reģ. Nr. IN3054) 

ar lūgumu nodot sabiedriskā labuma organizācijai - reliģiskai organizācijai „Landzes evaņģēliski luteriskā 

draudze” bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās ēkas, kas ietilpst 

būvju īpašuma „Pansionāts Piltene”, Piltenes pag., Ventspils nov., kadastra Nr. 9833 506 1024, sastāvā, lai tās 

izmantotu Draudzes darbības vajadzībām. Draudzes ierosinājums par būvju nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

2016.gada 21.janvārī ir izskatīts Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejā (sēdes protokols Nr.1, 1.§), un nolemts Biedrības lūgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā atbalstīt. 

 Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome, konstatē: 

1. Ēku (būvju) nekustamais īpašums „Pansionāts Piltene”, Piltenes pagastā, Ventspils novadā ar kadastra 

numuru 9833 506 1024, 2015.gada 20.aprīlī nostiprināts Piltenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000430895, uz Ventspils novada pašvaldības vārda.  Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst sešas 

nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem: 98330060024013 – pagrabs, 98330060024014 – veļas 

mazgātava, 98330060024015 – darbnīca, 98330060024016 – šķūnis,  98330060024017  – kūts,  

98330060024018 – pagrabs. Būves atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9833 006 0024, 

kas ietilpst nekustamā īpašuma „Landzes baznīca”, Piltenes pag., Ventspils nov. (kadastra Nr.9833 006 

0024) sastāvā. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Landzes baznīca” nostiprinātas Piltenes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.291 uz Landzes evaņģēliski luteriskās draudzes vārda. Saskaņā ar Valsts 

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

nekustamam īpašumam „Landzes baznīca”, Piltenes pagastā, kadastra numurs 9833 006 0024, noteikti 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

kods - 0101 (52.4 ha); ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve – 0902 (2.0 ha) un 

reliģisko organizāciju ēku apbūve, kods – 0905 (1.9 ha).  
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2. Pamatojoties uz Ventspils novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.65, 13.§), 

divas nekustamā īpašuma „Pansionāts Piltene” sastāvā esošās nedzīvojamās ēkas: veļas mazgātava un 

darbnīca tika nodotas bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem sabiedriskā labuma organizācijai – 

biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” sociālā aprūpes centra - pansionāta „Landze” izveidošanai un 

sociālo pakalpojumu sniegšanai.  

3. Pārējās 4 (četras) nekustamā īpašuma „Pansionāts Piltene” sastāvā esošās būves: 98330060024013 – 

pagrabs (kopējā platība 200.3 m
2
, būves kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. – 1982 EUR), 

98330060024016 – šķūnis (kopējā platība 208.5 m
2
, kadastrālā vērtība – 631 EUR),  98330060024017  – 

kūts (kopējā platība 416.6 m
2
, kadastrālā vērtība – 1512 EUR),  98330060024018 – pagrabs (kopējā 

platība 159.2 m
2
, kadastrālā vērtība – 3510 EUR), pašlaik pašvaldības vajadzībām netiek izmantotas, nav 

iznomātas citai personai, kā arī nav nepieciešamas Ventspils novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām tām noteikto uzdevumu izpildei, var tikt lemts jautājums par to nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā lietderību.    

4. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk – 

Likums) 5.panta otrās daļas 4
1
 punkta nosacījumiem, publiskas personas mantu var nodot bezatlīdzības 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, kura kā to nosaka minētā panta 3
1
. daļa, nodrošina attiecīgās 

mantas uzturēšanu un sedz ar to saistītos izdevumus, bet Likuma 5.panta 5.daļa nosaka, ka lēmumu par 

publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem 

atvasinātas publiskas personas orgāns (resp. – dome). Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai organizācijai ir sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti. 

5. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 14.05.2015. lēmumu Nr.8.5-9L-19849, reliģiskai organizācijai 

„Landzes Evanģēliski luteriskā draudze“ (reģistrēta Uzņēmumu reģistra Reliģisko organizāciju reģistrā 

15.03.1991., reģ. Nr.99500003851),  piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās: 

labdarība; sabiedrības, it īpaši trūcīgo un mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana; 

kultūras veicināšana. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas lēmumu (21.01.2016. sēdes prot. Nr.1, 1.§), kā arī, ievērojot lietderības apsvērumus, un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, 5.panta 

pirmo daļu, otrās daļas 4
1
 punktu un piekto daļu; Administratīvā procesa likuma 65.panta ceturto daļu, 

66.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

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

1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai – draudzei „Landzes evaņģēliski luteriskā draudze”, reģ. 

Nr.99500003851, bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pansionāts 

Piltene”, Piltenes pag., Ventspils nov. (kadastra numurs 9833 506 1024) sastāvā esošās nedzīvojamās 

būves: pagrabs (kadastra apzīmējums 98330060024013), šķūnis (kadastra apzīmējums 98330060024016), 

kūts (kadastra apzīmējums 98330060024017) un pagrabs (kadastra apzīmējums 98330060024018), uz 

termiņu 10 (desmit) gadi, nosakot mērķi: izmantot Draudzes darbības nodrošināšanai saistībā ar 

sabiedriskā labuma pasākumu realizēšanu. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) 10 (desmit) darbdienu laikā no domes sēdes protokola 

parakstīšanas dienas sagatavot un organizēt bezatlīdzības lietošanas līguma noslēgšanu ar šī lēmuma 

1.punktā minēto sabiedriskā labuma organizāciju. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstus: 

3.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā: biedrībai „Landzes evaņģēliski luteriskā draudze”, reģ. 

Nr.99500003851, adrese: „Landzes baznīca”, Ūdrande, Piltenes pag., Ventspils nov., LV-36201; 

3.2. nodot: Piltenes pilsētas, pagasta pārvaldei; Nekustamo īpašumu nodaļai, Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību. 

 

15.§ 
PAR BIEDRĪBAS „SAMARIETIS”, PUZES PAGASTĀ,  
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ATBRĪVOŠANU NO TELPU NOMAS MAKSAS 

(Ziņo: G.Landmanis, debatēs: A.Jaunsleinis, A.Mucenieks) 

 

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

G.Landmanis  informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Jaunsleinis uzsver, ka lēmuma projektā būtu norādāms, kurš kontrolē lēmuma izpildi. Pagasta pārvalde, vai 

Nekustamo īpašumu nodaļa, kas sekotu līdzi, vai biedrībai nav nomainījies sabiedriskā labuma statuss. 

G.Landmanis norāda, ka par statusu varētu sekot līdzi Nekustamo īpašumu nodaļa, par praktisko pusi pagasta 

pārvalde. 

A.Jaunsleinis norāda, ka katram tas būtu uzdodams atsevišķi. 

A.Mucenieks norāda, ka lēmuma projekts papildināms, ka Nekustamo īpašumu nodaļa seko līdzi biedrības 

statusam, pagasta pārvalde –līguma izpildes kārtībai. 

Deputāti akceptē ierosinājumu.  

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma  projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 2016.gada 29.janvārī saņemts biedrības “Samarietis”, reģistrācijas Nr. 

40008147886, (turpmāk - biedrība), juridiskā adrese: „Valde”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613, 

valdes priekšsēdētājas Skaidrītes Bruhanovas iesniegums (reģ. Nr. IN`2072), ar lūgumu atbrīvot biedrību no 

nomas un komunālo pakalpojumu maksas, jo bierdrības mērķis ir sniegt palīdzību  maznodrošinātām, 

mazaizsargātām un krīzes situācijā nonākušām personām Puzes pagastā. Biedrībai 2016.gada janvārī ir piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības ienākumi ir piecu biedru ziedojumi un anonīmie ziedojumi.   

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: biedrības ziņojums par darbību 2015.gadā, VID 20.01.2016. 

lēmums Nr. 30.6-8.2/5305 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, Ieņēmumu – izdevumu 

pārskats par 2015.gadu. Biedrības ierosinājums par atbrīvošanu no nomas maksas 2016.gada 11.februārī ir 

izskatīts Ventspils novada domes Finanšu komitejā (sēdes protokols Nr.6, 8.§), un nolemts Biedrības lūgumu 

atbalstīt. 

 Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome, konstatē: 

1) Biedrība ir pieteikusies Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas 2015.gada 

11.martā rīkotajai rakstiskaai telpu nomas izsolei par nedzīvojamām telpām NĪ “Valde”, Puzes pagastā, 

platība 87.2 m
2
, (turpmāk – telpas), un izsolē telpas nosolījusi par nomas maksu – 26.26 euro/mēnesī 

(bez PVN);  Attiecīgi par šo nomas maksu 2015.gada 23.septembrī ar biedrību noslēgts Nedzīvojamo 

telpu nomas līgums uz termiņu no 01.10.2015. līdz 31.03.2020. Nomas mērķis – sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu sniegšana maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Nomas līgumā (6.p.) noteikts 

pienākums maksāt PVN, un ar telpu lietošanu saistītos komunālos maksājumus (7.p.) atbilstoši 

patēriņam un pašvaldības tarifiem, par tiem noslēgts atsevišķs līgums. No Finanšu nodaļas saņemtajām 

ziņām uz 10.02.2016. izriet, ka visus maksājumus, par kuriem bijis izsniegts rēķins (līdz 2016.gada 

janvārim), biedrība ir samaksājusi, parādu pret pašvaldību nav; No biedrības sniegtajām ziņām un 

publiski pieejamās informācijas VID interneta vietnē (https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO) 

konstatēts, ka 2016.gada 20.janvārī biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk – 

SLO) statuss. 

2) Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (Likums) 

5.panta (2) daļas 4.
1
 punktu - atvasināta publiska persona savu mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai; Likuma 5.panta (4) daļu - ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot 

publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par 

to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru 

kabineta noteikumos nav paredzēts citādi; Likuma 5.panta (5) daļu - Lēmumu par publiskas personas 

mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem attiecīgi Ministru 

https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO
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kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai 

reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. 

Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti. 

Saskaņā ar Likuma 5.panta (3
1
 ) daļas nosacījumiem:  “Tiesību subjekts, kuram nodota manta 

bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.” 

      Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu 

Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem lēmumu” 4.4.punkts nosaka: 

“noteikumu 2.nodaļas* normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja: nomas objektu iznomā 

biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it 

sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības 

attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta 

atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, 

sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, un 

starptautiskajām organizācijām;” 

*- nodaļā noteikta vispārīgā kārtība telpu iznomāšanai – izsoles organizēšana, sludinājumi, utml. 

No augstāk minētā izriet, ka biedrībai ar SLO statusu ir iespējams nodot telpas bezatlīdzības lietošanā un 

atbrīvot to no nomas maksas, pieņemot attiecīgi pamatotu domes lēmumu.  Saņemot telpas bezatlīdzības 

lietošanā (atbrīvojumu no nomas maksas), lietotājam ir jāsedz ar to izmantošanu saistītie izdevumi (t.sk. 

komunālie maksājumi), sk. Likuma 3
1
. pantu.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ventspils novada domes Finanšu komitejas 11.02.2016. lēmumu (prot. Nr.6, 8.§), 

kā arī ievērtējot lietderības apsvērumus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5.panta (2) daļas (4
1
) punktu, 5.panta trešo daļu,  5.panta piekto daļu; Administratīvā 

procesa likuma 65.panta ceturto daļu, 66.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l 

e m j: 

1. Atbrīvot sabiedriskā labuma organizāciju – biedrību „Samarietis”, reģ. Nr. 40008147886, no nomas 

maksas par nedzīvojamo telpu Nr.1, Nr.2, Nr.4,, Nr.5, Nr.6, Nr.7, kopējā platība 87.2 m
2
, telpu grupas 

kadastra apzīmējums 9860 005 0240 001 010, telpu adrese: „Valde”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., 

lietošanu sākot ar 01.03.2016. līdz Nedzīvojamo telpu nomas līgumā noteiktā termiņa (31.03.2020.) 

beigām, bet ne ilgāk kā līdz sabiedriskā labuma organizācijas statusa zaudēšanai, telpu izmantošanas 

mērķis: Puzes pagasta iedzīvotāju sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības funkciju nodrošināšanai. 

 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis): 

2.1. 10 (desmit) darbdienu laikā no domes sēdes protokola parakstīšanas dienas sagatavot attiecīgus 

grozījumus 23.09.2015. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā; 

2.2. šī lēmuma 2.1. minētā līguma darbības laikā periodiski, bet ne retāk kā vienu reizi gadā pārbaudīt 

publiski pieejamās ziņas par biedrības „Samarietis” sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 

 

3. Uzdot Puzes pagasta pārvaldei veikt kontroli par šī lēmuma 1.punktā minēto bezatlīdzības lietošanā 

nodoto telpu izmantošanas atbilstību līgumā noteiktajiem mērķiem, kā arī šo telpu uzturēšanu.   

 

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstus: 

4.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā: biedrībai „Samarietis”, reģ. Nr.40008147886, adrese: „Valde”, 

Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613; 

4.2. nodot: Puzes pagasta pārvaldei; Nekustamo īpašumu nodaļai, Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību. 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/212864-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-mantas-iznomasanas-kartibu-nomas-maksas-noteiksanas-metodiku-un-nomas-liguma-tipveida-nosaci...#n2
http://likumi.lv/ta/id/212864-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-mantas-iznomasanas-kartibu-nomas-maksas-noteiksanas-metodiku-un-nomas-liguma-tipveida-nosaci...#p7
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16.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES LĒMUMA ATCELŠANU 

(Ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu.  

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma  projektu. 

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantam ar Ventspils novada domes 2015.gada 26.novembra 

lēmumu (protokols Nr.64, 21.§) tika apstiprināts deleģēšanas līguma projekts ar Pašvaldības SIA „Ugāles 

nami” jaunā redakcijā, ar kuru pārjaunots 04.06.2008. ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas līgums. 

2015.gada 22.decembrī Deleģēšanas līgums tika nosūtīts LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 2016.gada 8.februārī tika saņemta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

vēstule (reģ.Nr.IN2889), līdz ar ko tika norādīts, ka,  lai nodrošinātu atbilstību ES fondu finansējuma un valsts 

atbalsta – atlīdzības maksājumu piešķiršanas nosacījumiem, ūdenssaimniecības aktivitātēs atlīdzības 

maksājumi ir piešķirami, tikai pamatojoties uz pašvaldības un komersanta (sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja) noslēgto pakalpojumu līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Ievērojot 

iepriekš minēto, ar šo lēmumu ir jāatceļ ar Ventspils novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu 

(protokols Nr.64, 21.§) „Par deleģēšanas līguma slēgšanu” un jāizbeidz 2015.gada 26.novembra ar PSIA 

“Ugāles nami” noslēgtais deleģēšanas līgums Nr. SL/2015/690, atstājot spēkā 2008.gada 4.jūnija līgumu ar 

Pašvaldības SIA „Ugāles nami“ par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. 

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

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET 

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

1. Atcelt Ventspils novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu (protokols Nr.64, 21.§)  „Par 

deleģēšanas līguma slēgšanu” ar tā pieņemšanas brīdi un izbeigt 2015.gada 26.novembra ar PSIA “Ugāles 

nami” noslēgto deleģēšanas līgumu Nr. SL/2015/690, atstājot spēkā 2008.gada 4.jūnija līgumu ar 

Pašvaldības SIA „Ugāles nami“ par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

3. Uzdot Pašvaldības Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas šā lēmuma izrakstu  Ventspils novada pašvaldības atbildīgajai darbiniecei Īrisai 

Rozei-Posumai, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Pašvaldības SIA „Ugāles nami“. 

17.§ 
PAR NOLIKUMA „NOLIKUMS PROJEKTU KONKURSAM 

 „MĒS SAVĀ NOVADĀ - 2016” APSTIPRINĀŠANU 

(Ziņo: G.Roderte, debatēs: A.Jaunsleinis, G.Treigūte, M.Dadzis) 

 

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

G.Roderte informē par nolikuma projektu. 

Debates. 

A.Jaunsleinis jautā, vai nav iespējams pieteikumu iesniegt elektroniskā veidā? 

G.Treigūte norāda, ka var arī tādā veidā. 
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M.Dadzis norāda, ka Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā  skatījām šī projekta vienkāršotu versiju. 

Runājām, ka jāpapildina ar divām lietām. Neapmaksā degvielas izmaksas un algu. Kā arī, papildus iesniedzot 

cenu aptauju, var iegūt papildus punktus. Šobrīd skatāmais nolikums ir pilnveidots, bet saturs, kādu skatījām 

komitejā. 

A.Jaunseinis atkārtoti jautā par iespējām iesniegt elektroniski. 

G.Treigūte norāda, ka vairākumam šāds paraksts nav. Tādēļ norāde, ka iesniedzams, ar vēstules starpniecību, 

vai personīgi. 

Deputāti apspriežoties vienojas, ka nolikums papildināms ar 14.3.punktu “Elektroniskā formātā, kas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, ar norādi Konkursa nosaukums, 

projekta pieteicējs un pieteicēja adrese, nosūta uz e-pastu: info@ventspilsnd.lv, Paziņojumā noteiktajā termiņā 

(2016.gada 31.marts)”. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma  projektu. 

 

Lai atbalstītu biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā un veicinātu Ventspils novada kultūrvides veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un 

kultūras vērtību saglabāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 

5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas 2016.gada 18.februāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l 

e m j: 

1. Apstiprināt nolikumu „Nolikums projektu konkursam „Mēs savā novadā - 2016”” (pielikums uz  14 

lapām). 

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

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

4. Apstiprināt projektu vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

4.1. Māris Dadzis 

4.2. Andris Jaunsleinis 

4.3. Sarmīte Bārzdaine 

4.4. Andris Vārpiņš 

4.5. Andis Zariņš 

4.6. Vilnis Dzirnieks 

4.7. Artis Fetlers 

4.8. Īrisa Roze-Posuma 

 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietniekam M.Dadzim, 

Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) un uzņēmējdarbības atbalsta konsultantei Ī.Rozei-

Posumai. 

6. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un iespēju 

pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam kārtējā Ventspils novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks” un piecu darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

 

7. Uzdot uzņēmējdarbības atbalsta konsultantei Ī.Rozei-Posumai sagatavot parakstīšanai   līgumus par 

finansējuma piešķiršanu ar finansējuma saņēmējiem. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnovads.lv/


 24 

 

18.§ 
PAR NOLIKUMA PROJEKTU KONKURSAM „SOLIS - 2016” APSTIPRINĀŠANU 

(Ziņo: G.Roderte, debates: A.Mucenieks) 

 

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

G.Roderte informē par nolikuma projektu. 

Debates. 

A.Mucenieks norāda, ka nolikums papildināms ar 14.3.punktu “Elektroniskā formātā, kas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, ar norādi Konkursa nosaukums, projekta pieteicējs un 

pieteicēja adrese, nosūta uz e-pastu: info@ventspilsnd.lv, Paziņojumā noteiktajā termiņā (2016.gada 

31.marts)”. 

Deputāti akceptē ierosinājumu.  

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma  projektu. 

 

Lai veicinātu uzņēmēju iniciatīvu un sniegtu atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un 

jaunu darba vietu veidošanos, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, 

kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu, kā arī dažādotu ar lauksaimniecību 

nesaistītas aktivitātes Ventspils novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejas 2016.gada 18.februāra lēmumu, , atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l 

e m j: 

 

1. Apstiprināt nolikumu „Nolikums projektu konkursam „SOLIS - 2016”” (pielikums uz  15 lapām). 

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

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

4. Apstiprināt projektu vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

4.1. Māris Dadzis 

4.2. Andris Jaunsleinis 

4.3. Sarmīte Bārzdaine 

4.4. Andris Vārpiņš 

4.5. Andis Zariņš 

4.6. Vilnis Dzirnieks 

4.7. Artis Fetlers 

4.8. Īrisa Roze-Posuma 

 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietniekam M.Dadzim, 

Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) un uzņēmējdarbības atbalsta konsultantei Ī.Rozei-

Posumai. 

6. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un iespēju 

pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam kārtējā Ventspils novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks” un piecu darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnovads.lv/
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7. Uzdot uzņēmējdarbības atbalsta konsultantei Ī.Rozei-Posumai sagatavot parakstīšanai   līgumus par 

finansējuma piešķiršanu ar finansējuma saņēmējiem. 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

        

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


