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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 28.aprīlī                                                                                      71 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs     

                                       

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                    Guntis Mačtams      

                                  Andris Jaunsleinis  

               Ilva Cērpa 

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                                   Artis Fetlers                 

                                   Andris Vārpiņš                 

                                   Māris Dadzis                          

                                   Vilnis Dzirnieks  

                                   Aivars Čaklis 

                                    Elita Kuģeniece  

                                    Andis Zariņš 

                                    Gaidis Bože 

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Andris Stepanovičs, jurists 

                            Alfrēds Paulāns, jurists 

                            Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja 

                            Normunds Māls, Būvvaldes arhitekta palīgs 

                            Evita Roģe, projektu koordinatore 

                            Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                            Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                            Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                            Inta Rudbaha, Sociālā dienesta vadītāja 

                            Sandra Jurcika, Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

                            Viola Gruntmane, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājas vietniece 

                            Alda Siliņa, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību galvenā grāmatvede 

                            Jolanta Ziemele, Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 
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                            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 transporta līdzekļa atsavināšanu un “Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas-

automašīnas “Hyndai sonanta” izsoles noteikumi’ apstiprināšanu.  

3. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā.  

4. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.  

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatu ar citu amatu S.Šēniņai.  

6. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.  

7. Par patvaļīgas būvniecības seko novēršanu nekustamā īpašumā “***”, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā.  

8. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” Jūrkalnes pagasta brīvdabas trenažieru laukuma ierīkošanai.  

9. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” Piltenes stadiona rekonstrukcijai.  

10. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” Vārves pagasta  Zūru stadiona jaunbūve Ventavas ciemā.  

11. Par Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2016.gada 

vasaras mēnešos.  

12. Par Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošo noteikumu  precizēšanu.  

13. Par Ventspils novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu izveidošanu.  

14. Par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases. 

15. Par saistošo noteikumu “Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”  apstiprināšanu.  

16. Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamam īpašumam “***”, Tārgales pagastā.  

17. Par nekustamā īpašuma “***”, Tārgales pagastā, zemes vienības iegūšanu LR nepilsoņa īpašumā.  

18. Par dzīvokļa īpašumam “Dzintari”-*, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības.  

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem. 

2. Par Ventspils novada pašvaldības un Alsungas novada pašvaldības Bāriņtiesu sadarbību. 

3. Par noteikumu “Projektu ieceru sagatavošanas, izskatīšanas un ieviešanas kārtība Ventspils novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu.  

4. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu.  

5. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases.  

6. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un grozījumiem deleģēšanas līgumā. 

7. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

8. Par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2015.gada pārskatu. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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 28.aprīļa domes sēdes darba kārtību: 

 

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

2. Par transporta līdzekļa atsavināšanu un “Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas-

automašīnas “Hyndai sonanta” izsoles noteikumi’ apstiprināšanu.  

3. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā.  

4. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.  

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatu ar citu amatu S.Šēniņai.  
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6. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.  

7. Par patvaļīgas būvniecības seko novēršanu nekustamā īpašumā “***”, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā.  

8. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” Jūrkalnes pagasta brīvdabas trenažieru laukuma ierīkošanai.  

9. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” Piltenes stadiona rekonstrukcijai.  

10. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” Vārves pagasta  Zūru stadiona jaunbūve Ventavas ciemā.  

11. Par Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2016.gada 

vasaras mēnešos.  

12. Par Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošo noteikumu  precizēšanu.  

13. Par Ventspils novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu izveidošanu.  

14. Par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases. 

15. Par saistošo noteikumu “Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”  apstiprināšanu.  

16. Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamam īpašumam “***”, Tārgales pagastā.  

17. Par nekustamā īpašuma “***”, Tārgales pagastā, zemes vienības iegūšanu LR nepilsoņa īpašumā.  

18. Par dzīvokļa īpašumam “Dzintari”-*, Usmas pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamās daļas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības.  

19. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem. 

20. Par Ventspils novada pašvaldības un Alsungas novada pašvaldības Bāriņtiesu sadarbību. 

21. Par noteikumu “Projektu ieceru sagatavošanas, izskatīšanas un ieviešanas kārtība Ventspils novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu.  

22. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu.  

23. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases.  

24. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un grozījumiem deleģēšanas līgumā. 

25. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

26. Par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2015.gada pārskatu. 

 

1.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS PIEDZIŅU 

BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(ziņo: L.Rollande) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nodokļu nodaļas vadītājai Litai Rollandei. 

L.Rollande  informē par  23 lēmuma projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs ierosina deputātus atklāti balsot vienā balsojumā par visiem 23 lēmumu projektiem. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 23 lēmumu projektiem, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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 23 lēmumu projektus. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 33 (trīsdesmit trīs) lapām. 
 

 

 

 

 

 

 

2.§ 
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PAR TRANSPORTA LĪDZEKĻA ATSAVINĀŠANU UN „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

KUSTAMĀS MANTAS – AUTOMAŠĪNAS „HYUNDAI SONATA” IZSOLES NOTEIKUMI” 

APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo: A.Stepanovičs) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam A.Stepanovičam. 

 

A.Stepanovičs informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 2016.gada 11.martā ir reģistrējusi Saimniecības nodaļas vadītāja A.Zvinguļa 

iesniegumu „Par kustamās mantas automašīnas Hyundai Sonata atsavināšanu” (Nr.IN6166), kurā 

ierosināts nodot atsavināšanai vieglo pasažieru automašīnu „Hyundai Sonata”, reģ.Nr.GK8500, jo 

transporta līdzeklis vairs netiek izmantots, un norādīts, ka tā uzturēšana tehniskā kārtībā rada pieaugošas 

finanšu līdzekļu izmaksas. Ventspils novada dome, izskatījusi minēto ierosinājumu par pašvaldības 

kustamās mantas nodošanu atsavināšanai, konstatē šādus tiesiskos un faktiskos apstākļus:  

1) Ventspils novada pašvaldības īpašumā esošās automašīnas „Hyundai Sonata”, reģ.Nr.GK8500, 

(izlaiduma gads – 2007.), ekspluatācija uzsākta 2014.gada 04.aprīlī, nododot to izmantošanai 

Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājam Jānim Abakukam amata aprakstā paredzēto pienākumu 

izpildei. 2014.gada 06.oktobrī transportlīdzeklis nodots lietojumā darba pienākumu izpildei 

Kultūras nodaļas vadītājai Zanei Pamšei (rīkojums Nr.106-p „Par autotransporta Hyundai Sonata 

reģistrācijas numurs GK8500 nodošanu lietošanā”), kura šim mērķim pašlaik izmanto Ventspils 

novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē 2016.gada 28.janvārī reģistrēto automašīnu „VW 

POLO”, reģ.Nr.KF6701. Atbilstoši Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību sniegtajiem 

datiem automašīnas „Hyundai Sonata”, reģ.Nr.GK8500, vērtība, reģistrējot pamatlīdzekļu uzskaitē 

– 6346,85 euro, un atlikusī tā vērtība 2016.gada 1.janvārī – 5288,85 euro. 

2) Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas 

komisijas 2016.gada 11.marta lēmumā „Par ierosinājumu atsavināt pašvaldības kustamo mantu – 

transporta līdzekli „Hyundai Sonata”, reģistrācijas Nr.GK8500“ (sēdes protokols Nr.2, 10.§) 

izdarīts slēdziens, ka Ventspils novada pašvaldībai piederošā vieglā pasažieru automašīna nav 

nepieciešama ne administrācijas darbības nodrošināšanai, ne citām Ventspils novada pašvaldības 

iestādēm vai struktūrvienībām to kompetencē ietilpstošo uzdevumu un funkciju veikšanai, kā arī 

secināts, ka pašvaldības līdzekļu izlietošana ilggadīgi izmantota transportlīdzekļa (odometra 

rādījums 2016.gada 21.oktobrī – 217’453 kilometri) remontam, kā arī turpmākai uzglabāšanai un 

tehniskā stāvokļa uzturēšanai nav mērķtiecīga, jo rada nesamērīgus un no lietderības apsvērumu 

viedokļa neattaisnotus papildus izdevumus. Turklāt šāds budžeta līdzekļu ieguldījums uzskatāms 

par neatbilstošu atvasinātas publiskas personas darbību regulējošos tiesību aktos ietvertiem 

finanšu izmantošanas un izšķērdēšanas novēršanas principiem. Tādējādi, iestājoties Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajiem apstākļiem, šā likuma 

6.panta otrajā daļā noteiktajai institūcijai ir pamats izlemt jautājumu par atļauju atsavināt šo 

pamatlīdzekli. 

3) Izrietoši no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta un 

otrās daļas, kā arī likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 3.panta 2.punkta prasībām, kuras ievērojamas atsavinot pašvaldības mantu, tās 

atsavināšanas pamatveids ir pārdošana izsolē. Ventspils novada pašvaldība, ievērojot šā likuma 

6.panta piektās daļas un 8.panta ceturtās daļas nosacījumus, ir organizējusi atsavināšanai 

paredzētās kustamās mantas novērtēšanu tās nosacītās cenas noteikšanai un apstiprināšanai. 

Saskaņā ar pieaicināta sertificēta speciālista – SIA „Gumarek“ (reģ.Nr.41203020299) sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskā eksperta Guntara Ekmaņa (Tehniskā vērtētāja sertifikāts AA Nr.394; 

derīguma termiņš – 2016.gada 03.jūnijs) 2016.gada 11.aprīļa Transportlīdzekļa vērtības 

noteikšanas aktā Nr.127 ietverto atzinumu, automašīnas „Hyundai Sonata”, reģ.Nr.GK8500, tirgus 

vērtība – 2400 euro, kas ir apstiprināma, kā izsolāmā transporta līdzekļa nosacītā sākumcena. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

mantas atsavināšanas komisijas atzinumu (2016.gada 11.marta sēdes protokols Nr.2, 10.§), kā arī 

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

27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta 

pirmo daļu un 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 

11.panta otro daļu, 13. un 15.pantu, Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu 

Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” 19. un 110.punktu, Ventspils novada domes 2010.gada 

25.februāra Noteikumu Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas 

noteikumi” 37.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

A.Vārpiņš, 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. Atsavināt Ventspils novada pašvaldības transporta līdzekli – vieglo pasažieru automašīnu „Hyundai 

Sonata”, reģ.Nr.GK8500, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, un apstiprināt kustamās mantas 

nosacīto cenu: 2400.00 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus „Ventspils novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas 

„Hyundai Sonata” izsoles noteikumi” (pielikums uz septiņpadsmit lapām). 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt šā 

lēmuma 2.punktā minētos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā un atbilstoši tiem sagatavot 

sludinājumu publicēšanai laikrakstā „Ventas Balss” un Ventspils novada domes informatīvajā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks”. 

4. Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvalžu vadītājiem un Kancelejai (M.Imanta-Lukašova) nodrošināt 

atsavināmās kustamās mantas izsoles noteikumu publisku pieejamību pašvaldības iestādes un 

struktūrvienību telpās. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas: 

5.1. nodot protokola izrakstu un šā lēmuma 2.punktā minētos noteikumus Ventspils novada domes 

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijai (A.Stepanovičs) un 

3., 4.punktā norādītajiem pašvaldības darbiniekiem; 

5.2. sabiedrisko attiecību speciālista sagatavoto sludinājumu par atsavināmās kustamās mantas izsoli 

nosūtīt laikrakstam „Ventas Balss”, norādot tā publicēšanas termiņu – līdz 2016.gada 24.maijam.  
 

3.§ 
PAR PIETEIKUMA PAR SAISTĪBU PIESPIEDU 

IZPILDĪŠANU IESNIEGŠANU TIESĀ  

(ziņo: A.Paulāns) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam Alfrēdam Paulānam. 

A.Paulāns informē par 3 lēmumu projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par 3  lēmumu projektiem. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 3 lēmumu projektiem, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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 3 lēmumu projektus. 

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

 

4.§ 
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA IKGADĒJO APMAKSĀTO ATVAĻINĀJUMU 

(ziņo: I.Stradiņa) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Personāla nodaļas vadītājai I.Stradiņai. 

 

I.Stradiņa informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts Ventspils novada domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka 

iesniegums (reģistrēts 2016.gada 18.aprīlī ar Nr.IN9233) ar lūgumu piešķirt ikgadējā apmaksāto 

atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas - no 2016.gada 30.maija. Pamatojoties uz likuma Par 

pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr. 1 

Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 24.punktu un 25.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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. Piešķirt Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas - no 2016.gada 30.maija līdz 2016.gada 

12.jūnijam ieskaitot, par darba laika periodu no 2015.gada 01.jūlija līdz 2016.gada 30.jūnijam.  

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam sociālajos, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumos Guntim Mačtamam domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 

Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka atvaļinājuma laikā. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

aprēķināt un izmaksāt A.Muceniekam pienākošos samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu 

par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku saskaņā ar Darba likuma 69.panta ceturto daļu - nākamajā 

darba samaksas izmaksas dienā. 

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (V.Gruntmane), Personāla nodaļai (I.Stradiņa), domes 

priekšsēdētājam (A.Mucenieks), domes priekšsēdētāja 1.vietniekam sociālajos, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumos (G.Mačtams). 

 

5.§ 
PAR ATĻAUJU SAVIENOT VALSTS AMATPERSONAS AMATU  

AR CITU AMATU S.ŠĒNIŅAI 

(ziņo: I.Stradiņa) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Personāla nodaļas vadītājai I.Stradiņai. 

 

I.Stradiņa informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2016.gada 20.aprīlī ir saņemts Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja pienākumu izpildītājas Santas Šēniņas iesniegums (reģ.Nr.IN 9537) Ventspils novada domei, 

kurā viņa lūdz sniegt atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, lai realizētu likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā – Likums) noteikumus. Santa Šēniņa 

lūdz atļauju savienot Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Ventspils 

novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja p.i. amatu. Santa Šēniņa iesniegumā apliecina, ka minēto amatu 

savienošana interešu konfliktu nerada un tiešo amatu pienākumu pildīšanai nekaitē. 
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Ventspils novada dome, izskatot Santas Šēniņas (personas kods ***) iesniegumu, konstatēja: 

[1] Atbilstoši 24.04.2014. Ventspils novada domes lēmuma “Par  Ventspils novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas apstiprināšanu” (protokols Nr.26, 4.§) 1.punktam, Santa 

Šēniņa ir iecelta par Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju uz 

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Ilzes Štefenbergas prombūtnes laiku. 

[2] Atbilstoši 31.03.2016. Ventspils novada domes lēmuma “Par novada pašvaldības Puzes pagasta 

pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā” (protokols Nr.70, 1.§) 1.punktam, Santa Šēniņa ir iecelta 

Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītāja amatā. 

[3]  Santai Šēniņai, turpinot darbu Ventspils novada pašvaldībā uz noteiktu laiku noslēgtā darba līguma 

ietvaros, ar 2016.gada 09.maiju jāsāk darbs Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes 

vadītāja amatā un jāveic Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata pienākumu izpilde. 

1. Saskaņā ar Likuma 8.
1
panta pirmo daļu personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, 

vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas 

(institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas 

amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu 

savienot ar citu amatu. 

2. Likuma 8.
1
panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts 

amatpersonai (institūcijai), saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 

amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt 

atļauju amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.
1
panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās 

daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu un citu 

normatīvo aktu prasībām.  

3. Lai Ventspils novada dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu 

savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē: 

3.1. vai savienošana neradīs interešu konfliktu; 

3.2. nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām; 

3.3. nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai. 

4. Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic 

citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts 

amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.  

5. Santas Šēniņas amati: Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītājs  un 

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs atbilst valsts amatpersonas 

statusam un saskaņā ar Likuma 4.panta pirmās daļas 14.punktu, 4.panta otrās daļas 1.punktu, 

6.panta pirmo un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu valsts amatpersonai, ievērojot likuma 

nosacījumus, ir noteikti vispārējie un speciālie amatu savienošanas ierobežojumi, un tieši, valsts 

amatpersonām amatu ir atļauts savienot ar: 

1) citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja Likumā vai citā normatīvajā aktā 

nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; 

2) citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata 

pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja Likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; 

3) citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 

personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

6. Ņemot vērā minēto, Santa Šēniņa saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktu, drīkst 

savienot Puzes pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas 
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vadītāja p.i. amatu, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās koleģiālās 

institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

7. Ņemot vērā, ka Santa Šēniņa 2016.gada 09.maijā sāks darbu kā Ventspils novada pašvaldības 

Puzes pagasta pārvaldes vadītāja, kuru amatā ir iecēlusi Ventspils novada dome, savukārt, 

Ventspils novada pašvaldība pārstāv Ventspils novada iedzīvotāju intereses, tādejādi Ventspils 

novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktu ir kompetenta 

sniegt atļauju Santai Šēniņai par Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītāja 

amata savienošanu ar Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja 

amatu. 

8. Izvērtējot Santas Šēniņas kā Ventspils novada Puzes pagasta pārvaldes vadītāja tiesības un 

pienākumus kopsakarībā ar Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata pienākumiem, 

konstatēts: 

8.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.²pantu, pārvaldes vadītāja padotību nosaka 

pašvaldības nolikums un pārvaldes vadītājs  atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības 

institūciju darba organizēšanu un pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu 

novada pašvaldības domē; atbild par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un 

informācijas pieejamību un kvalitāti; iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo 

pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu; noteiktās 

kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to 

izlietojumu; veic citus attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos paredzētos 

pienākumus; 

8.2. Saskaņā ar Likuma  8.
1
 panta piekto daļu, Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta 

pārvaldes vadītāja tiesības un pienākumi nav pretrunā ar Ventspils novada Dzimtsarakstu 

nodaļai noteiktajiem uzdevumiem (laulību reģistrēšana, paziņoto dzimšanas un miršanas 

faktu reģistrācija, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana; 

civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu  aktualizēšanas un atjaunošanas lietu kārtošana; 

civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un kārtošana; vārda, uzvārda un tautības 

ieraksta maiņas lietu kārtošana; dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu saglabāšana), tāpēc 

secināms, ka Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes vadītāja un Ventspils 

novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja amata pienākumu 

savienošana neradīs interešu konfliktu, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

9. Santa Šēniņa apņemas, ja, pildot kādu no iesniegumā minētajiem amatiem, izveidosies situācija, 

ka ir iespējams interešu konflikts, neiesaistīties šāda veida lēmuma pieņemšanā un ziņot par 

radušos situāciju Ventspils novada pašvaldības  domes priekšsēdētājam un attiecīgās institūcijas, 

kurā veic amata izpildi, vadītājam. 

10. Saskaņā ar Likuma 8.
1
panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta 

piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa 

nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par 

atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāsaskata 

kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 

3.punktu (atcelšanas atruna). 

11. Ņemot vērā šā lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto 

informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Santai Šēniņai savienot amatus. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma 

2.pantā noteikto likuma mērķi, Likuma 6.panta pirmo un trešo daļu, 7.panta piektās daļas 4.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 68.panta pirmo daļu, Finanšu komitejas 2016.gada 21.aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 30.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

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

o l e m j: 

1. Atļaut Santai Šēniņai (personas kods ***), veicot  Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta 

pārvaldes vadītāja amata pienākumi izpildi, vienlaicīgi īstenot Ventspils novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja amata kompetenci. 

2. Atļaut Santai Šēniņai savienot valsts amatpersonas amatus pašvaldībā - Ventspils novada pašvaldības 

Puzes pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

pienākumu izpildītāja amatu. 

3. Lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Santai Šēniņai savas kompetences ietvaros ir pienākums 

rakstiski informēt Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja mainījušies tiesiskie vai 

faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šā lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu 

savienošanu. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Santai Šēniņai, 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. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā 

lēmuma izrakstu Santai Šēniņai, adrese: „Bērzi“, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615; un 

nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram, Personāla nodaļai un 

Juridiskajai nodaļai. 

 

6.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMĀ    

   (ziņo: I.Stradiņa) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Personāla nodaļas vadītājai I.Stradiņai. 

 

I.Stradiņa informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 Lai normatīvais regulējums precīzi noteiktu darbības gadījumiem, kad pašvaldības normatīvā dokumenta 

interpretācija un pašvaldības darbinieku viedokļi atšķiras, nepieciešams veikt  2013.gada 31.janvāra 

Nolikuma Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” Pārejas 

noteikumu 1.apakšpunktā ietvertās normas precizēšanu.  

     Lai Ventspils novadā nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības autonomās funkcijas: civilstāvokļa aktu 

reģistrācija izpildi, ņemot vērā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta 2016.gada 22.aprīļa 

metodiskos norādījumus Nr. 16.4-6/843 par Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 13.panta otrās daļas 

un 47.panta pirmās un otrās daļas nosacījumu izpildi attiecībā uz civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošo dokumentu parakstīšanu un aktualizēšanu, nepieciešams ieviest jaunu amata vienību - 

dzimtsarakstu inspektors Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā - un papildināt 2013.gada 31.janvāra 

nolikuma Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumu 

“Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts”. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu, likuma 

“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 7.pantu, Ministru kabineta 

30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 

02.12.2009. noteikumiem Nr.1651 “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un 

darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, saskaņā ar Ventspils 

novada domes 12.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.19 “Ventspils novada pašvaldības nolikums” 

123.punktu, ņemot vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr.8, 29.§), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 
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A.Vārpiņš, 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. Veikt grozījumus 2013.gada 31.janvāra Nolikuma Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.74, 36.§) Pārejas noteikumos saskaņā ar 

1.pielikumu. 

2. Veikt grozījumus 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumā “Ventspils novada pašvaldības amatu un 

amatalgu saraksts”, saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas šā lēmuma 1.punktā minētajā Nolikumā, 

secīgi iekļaujot grozījumus. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un nolikuma pielikuma kopiju pašvaldības 

izpilddirektoram (D.Valdmanis), Personāla nodaļai (I.Stradiņa) un Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (V.Gruntmane), Dzimtsarakstu nodaļai (S.Šēniņa). 

 

7.§ 
PAR PATVAĻĪGAS BŪVNIECĪBAS SEKU NOVĒRŠANU 

 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ „***”, VĀRVES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

   (ziņo: N.Māls) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Būvvaldes arhitekta palīgam N.Mālam. 

 

N.Māls informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldības Būvvaldē 2015.gada 17.decembrī saņemts I.M., personas kods ***, 

būvniecības iesniegums (reģ.Nr.9.5/2015/BIN207) viena dzīvokļa mājas jaunbūvei nekustamā īpašumā 

„***”, Vārves pagastā, Ventspils novadā un būvprojekts.    

     Ventspils novada pašvaldības Būvvalde izskatot būvinspektores Ingrīdas Zandmanes 2016.gada 

13.janvārī sastādīto atzinumu Nr.9.10/2016/IZ013, konstatēja, ka 2015.gada 22.decembrī veicot  

nekustamā īpašuma „***”, kadastra numurs ***, Vārves pagastā, Ventspils novadā apsekošanu, tika 

fiksētas patvaļīgas būvniecības pazīmes – izrakta ēkas pamatu gultne un piebērti ar smilts – grants 

maisījumu. Nojaukta īpašumā esošā būve – šķūnis, par ko liecināja nojauktās ēkas kokmateriālu, naglu un 

citu materiālu kaudzes. Izrakta ūdens tilpne – dīķis. Rokot ēkas pamatu gultni un dīķi, bojāta meliorācijas 

sistēma – daļēji demontētas drenāžas caurules, par ko liecināja grunts kaudzē atstātās māla drenu caurules 

un to drumslas. Valsts autoceļa V1308 “Ventspils – Avotiņi” aizsargjoslā, paralēli ceļam no izraktās 

grunts uzbērts augsts valnis – paugurs. Veicot būvmateriālu apskati, tika konstatēts, ka būvdarbi veikti 

pēdējo 3 – 4 mēnešu laikā.  

      Nekustamā īpašuma īpašnieces I.M. rīcībā nav dokumentācijas (būvatļauja ar izdarītu atzīmi par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu  izpildi), kas  apliecinātu, ka būvdarbi veikti  likumīgi. 

     Izvērtējot būvinspektora 2016.gada 13.janvāra atzinumu Nr.9.10/2016/IZ/013 un Būvvaldes rīcībā 

esošos dokumentus konstatēts, ka nekustamā īpašumā „***”, kadastra numurs ***, Vārves pagastā, 

Ventspils novadā, bez dokumentācijas (būvatļaujas ar  izdarītu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi) veikta būvniecība, kas atbilstoši Būvniecības likuma 18.panta otrai  daļai 

klasificējama, kā patvaļīga būvniecība. 

      Par patvaļīgu būvniecību, nekustamā īpašuma „***”, kadastra numurs ***, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā, īpašniecei I.M., personas kods ***, piemērojams  naudas sods, atbilstoši Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 152.panta „Būvniecības noteikumu pārkāpšana” otrai daļai,  kas nosaka, ka par 

būves patvaļīgu būvniecību fiziskajām personām uzliek naudas sodu no  140 ~ 1400 euro (simt  

četrdesmit līdz  tūkstoš  četrsimt euro).   
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     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 238
1
. 

panta pirmo daļu, Ventspils novada pašvaldības Būvvalde nolēma uzsākt lietvedību par patvaļīgo 

būvniecību – ēkas pamatu gultnes izbūvi, ūdens tilpnes rakšanu,  esošas ēkas – šķūņa  nojaukšanu, 

meliorācijas tīkla demontāžu nekustamā īpašumā „***”, kadastra numurs ***, Vārves pagastā, Ventspils 

novadā. 

     Ventspils novada pašvaldības Būvvaldei adresētajā paskaidrojumā I.M. paskaidroja, ka nekustamo 

īpašumu „***” iegādājusies 2015.gada pavasarī. Uz zemes gabala atradies siltināts ar putoplastu liels 

koka šķūnis, kurš bija pamatīgi bojāts. Tā kā ar vēju putoplasts un papes gabali bijuši izpūsti pa visu viņai 

piederošo un kaimiņu zemi, lai neturpinātu apkārtnes piegružošanu, esošo, nelikumīgi uzbūvēto šķūni 

nojaukuši. Dīķa rakšanu bija uzsācis iepriekšējais saimnieks un jūnija mēnesī ir veikti tā padziļināšanas 

darbi. Izraktā zeme ir izvesta pie zemes gabala un autoceļa robežas aptuveni 20-25 m attālumā no ceļa ass 

līnijas, jo neesot bijusi informēta, ka uz šīm darbībām attiecas autoceļa aizsargjoslas likums. Lai risinātu 

šo problēmu 2016.gada 18.janvārī I.M. sazinājusies ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona 

pārstāvi A.Gailumu, kurš viņu informējis par nepieciešamajām darbībām, lai rastu risinājumu. I.M. 

norādīja, ka Zemkopības ministrijas Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā, kur viņa vērsusies 2016.gada 

4.janvārī, lai saņemtu būvniecības tehniskos noteikumus, viņai paskaidrots, ka veicot rakšanas darbus 

viņas īpašumā nekādus būtiskus vai nebūtiskus kaitējumus meliorācijas sistēmai nodarīt nevarot. Vietā, 

kur plānots būvēt māju ir bijusi grants, tādēļ izrakuši kaut ko līdzīgu ēkas pamatu būvbedrei, lai iegūtu 

granti kā būvmateriālu. Kopš 2015.gada vasaras nekādi darbi īpašumā nenotiekot.  

     Lieta tika izskatīta Ventspils novada domes Administratīvajā komisijā, 2016.gada 25.janvārī. 

Administratīvā komisija pārbaudot lietas materiālus un izvērtējot pierādījumus secināja, ka I.M. ir 

izdarījusi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta otrā daļā paredzēto administratīvo 

pārkāpumu un viņa ir saucama pie administratīvās atbildības, pieņemot lēmumu (lēmums Nr.13L-4) 

uzlikt naudas sodu – EUR 140,- (viens simts euro un 00 centi) par Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 152.panta otrā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu izdarīšanu. 

     Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas 

vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo 

nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, ir 

kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Būvniecības likuma 18.panta piektā daļā noteikts, ja būvinspektors 

saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību, iestāde pieņem vienu no šādiem 

lēmumiem - par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību vai būvdarbi uzsākti 

pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, 

kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta vai par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu 

normatīvo aktu prasību izpildes.  

       Ņemot vērā iepriekš minēto, Būvvalde uzskata, ka konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst 

turpinot un pabeidzot būvniecību, atbilstoši iesniegtajam būvprojekta risinājumam.  

       Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir 

nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā un Būvniecības likuma 

18.panta piektajā daļā noteikts, ja būvinspektors konstatē patvaļīgu būvniecību un uzraksta attiecīgu 

atzinumu, iestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

1. par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā nepieļauj 

normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas 

nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta; 

2. par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet 

gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, - arī pēc tā novēršanas 

vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lēmums par 

atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par 

iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

     Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldībai ir jāpieņem lēmums Būvvaldes konstatētās patvaļīgās 

būvniecības lietā, konkrētajā gadījumā tā ir jaunas dzīvojamās mājas būvniecība. 

     Pamatojoties uz Administratīvā procesa likumā noteiktajām prasībām, pēc nepieciešamo faktu 

konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas, Ventspils novada domei ir jāizvērtē 

lietas apstākļi un jāpieņem viens no šādiem lēmumiem: 

1. par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 
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2. par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā 

tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības; 

3. par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts 

ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības. 

      Kā jau iepriekš minēts, Būvniecības likuma 18.panta piektā daļa nosaka, ja būvinspektora konstatētos 

pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pašvaldība, 

izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus var pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, 

norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

Piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei administratīvais akts ir jāizdod. Apsverot administratīvā 

akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei ir jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai 

sasniegtu leģitīmo mērķi: par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par 

administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu 

un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības 

ieguvums. 

     Šajā sakarā pašvaldībai jāpieņem lēmums par iespēju turpināt būvniecību ar nosacījumu, ka tiek 

izpildītas Ventspils novada Vārves pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumu un citu būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības, vai par būvniecības iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

      Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā, piemērojot administratīvā procesa principus, 

Ventspils novada dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu 

aizliedzama būvniecības turpināšana un pabeigšana. Tieši pretēji, atļaujot turpināt būvniecības procesu, 

apbūve tiks sakārtota atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, novēršot apkārtējai videi izdarīto kaitējumu. 

No iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka iesniedzējam 

ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un pabeigšanai. 

     Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 

9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 70.pantu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 18.panta piektās daļas 2.punktu, Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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. Atļaut I.M., personas kods ***, turpināt un pabeigt būvniecību nekustamā īpašumā „***”, kadastra 

numurs ***, Vārves pagastā, Ventspils novadā, un ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā no šī lēmuma 

saņemšanas brīža, saņemt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

2. Kontroli par šā lēmuma izpildi veikt Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektorei 

(I.Zandmane). 

 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots šā lēmuma 1.punktā minētajam adresātam, 

bet ne vēlāk kā astotajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var 

pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena 

mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: 

4.1. ierakstītā sūtījumā I.M., ***; 

4.2. nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Būvvaldei.  

 

8.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” JŪRKALNES PAGASTA BRĪVDABAS 

TRENAŽIERU LAUKUMA IERĪKOŠANAI 

   (ziņo: E.Roģe) 

 

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

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020” 

ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts pašvaldības 

iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to labiekārtošanai/ izveidei un 

kvalitatīvai piekļuvei. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2016.gada 18.maijam.  

2016.gada 20.aprīlī Ventspils novada pašvaldība ir elektroniski saņēmusi Jūrkalnes pagasta pārvaldes 

izstrādātu projekta iesniegumu “Āra trenažieru uzstādīšana Jūrkalnes pagastā“ ar plānotām kopējām 

izmaksām EUR 6 265,92. Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt āra trenažierus bērniem un pieaugušajiem, 

kur varēs atpūsties un sportot dažādas mērķa grupas. Projekts tiks īstenots pagasta centrā uz pašvaldībai 

piederoša zemes gabala.   

Projekta ideja ir iekļauta Ventspils novada attīstības programmas 2015. – 2022.gadam Investīciju plāna 

Vidējtermiņa prioritātē Nr.2 “Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pakalpojumu pieejamība”. 

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.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 

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. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Āra trenažieru uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” iesnieguma 

iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”  atklāta projektu konkursa Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros līdz 2016.gada 

18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 626,59 (seši simti divdesmit seši euro 59 centi) no projekta kopējām 

izmaksām, kas sastāda EUR 6 265,92 (seši tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro 92 centi), no 

pašvaldības 2016.gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 

EUR 6 265,92 (seši tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro 92 centi), bet ELFLA finansējums sastāda 

EUR 5 639,33 (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi euro 33 centi).  

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (V.Gruntmane), 

Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Jūrkalnes pagasta pārvaldei (G.Reķis). 

 

9.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” PILTENES STADIONA REKONSTRUKCIJAI 

(ziņo: E.Roģe) 

 

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

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020” 
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ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts pašvaldības 

iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to labiekārtošanai/ izveidei un 

kvalitatīvai piekļuvei. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2016.gada 18.maijam.  

Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2015. – 2022.gadam Investīciju plāna 

Vidējtermiņa prioritātē Nr.2 “Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pakalpojumu pieejamība” ir 

paredzēta Ventspils novada Piltenes stadiona rekonstrukcija, pašvaldība ir uzsākusi attiecīgā būvprojekta 

izstrādi, kā ietvaros ir saņemta tā ekonomiskā daļa, kurā paredzēts, ka Piltenes stadiona rekonstrukcijas 

plānotās kopējās izmaksas sastāda EUR 1 119 663,63, t.sk. 1.kārtā – EUR 953 122,89; 2.kārtā – EUR 

166 540,74.  

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.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 

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. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “Piltenes stadiona rekonstrukcija” iesnieguma izstrādi un 

iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”  atklāta projektu konkursa Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros līdz 

2016.gada 18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu objekta rekonstrukcijas 1.kārtas veikšanai EUR 908 122,89 (deviņi simti 

astoņi tūkstoši viens simts divdesmit divi euro 89 centi), tajā skaitā PVN 21% EUR 165 418,02 

(viens simts sešdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro 02 centi) no projekta kopējām 

izmaksām, kas sastāda EUR 953 122,89 (deviņi simti piecdesmit trīs tūkstoši viens simts divdesmit 

divi euro 89 centi), no pašvaldības 2017.gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta 

attiecināmās izmaksas sastāda EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 0 centi), bet ELFLA 

finansējums sastāda EUR 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro 0 centi).  

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Piltenes pilsētas un pagasta 

pārvaldei (J.Abakuks). 

 

 

 

 

10.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS „VĀRVES PAGASTA ZŪRU STADIONA 

JAUNBŪVE VENTAVAS CIEMĀ” 

(ziņo: E.Roģe) 

 

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

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020” 

ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts pašvaldības 
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iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to labiekārtošanai/ izveidei un 

kvalitatīvai piekļuvei. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2016.gada 18.maijam.  

Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2015. – 2022.gadam Investīciju plāna 

Vidēja termiņa prioritātē Nr.2 “Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pakalpojumu pieejamība” ir 

paredzēta Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciema Zūru stadiona jaunbūve, pašvaldība ir 

uzsākusi attiecīgā būvprojekta izstrādi, kā ietvaros ir saņemta tā ekonomiskā daļa, kurā paredzēts, ka 

Ventavas ciema Zūru stadiona jaunbūves plānotās kopējās izmaksas sastāda EUR 375 137,02.  

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.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 

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. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta „ Vārves pagasta Zūru stadiona jaunbūve Ventavas ciemā” 

iesnieguma izstrādi un iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”  atklāta projektu 

konkursa Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

ietvaros līdz 2016.gada 18.maijam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 330 137,02 (trīs simti trīsdesmit tūkstoši viens simts trīsdesmit 

septiņi euro 02 centi), tajā skaitā PVN 21% EUR 65 106,42 (sešdesmit pieci tūkstoši viens simts 

seši euro 42 centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 375 137,02 (trīs simti 

septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro 02 centi), no pašvaldības 2017.gada 

projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 50 000,00 

(piecdesmit tūkstoši euro 0 centi), bet ELFLA finansējums sastāda EUR 45 000,00 (četrdesmit pieci 

tūkstoši euro 0 centi).  

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), 

Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Vārves pagasta pārvaldei (G. Ansone). 

 

 

 

 

 

 

 

11.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN GRUPU 

DARBA LAIKU 2016.GADA VASARAS MĒNEŠOS 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam G.Mačtamam. 

 

G.Mačtams informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju ierosinājumiem par 

iestādes darbības lietderību vasaras periodā, sakarā ar krasi samazināto pieprasījumu pirmsskolas iestāžu 

apmeklējumam un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “15. panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

A.Vārpiņš, 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: 
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1. Noteikt Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un Ventspils novada 

izglītības iestādēs, kurās ir pirmsskolas izglītības grupas, darba laiku 2016.gada vasaras periodā, 

saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

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

izglītības iestāžu, kurās ir pirmsskolas izglītības grupa, direktoriem līdz 20.maijam brīdināt 

audzēkņu vecākus par iestāžu darbu 2016.gada vasaras periodā. 

  

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

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

Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību  (V.Gruntmane), visām novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošām skolām, kurās ir pirmsskolas 

izglītības grupas.  
 

 

12.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA DOMES  

2016.GADA 17.MARTA SAISTOŠO NOTEIKUMU PRECIZĒŠANU 

(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. 

Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk -VARAM) 31.03.2016. atzinums Nr.18-6/2562 “Par saistošajiem noteikumiem”, 

kurā VARAM norāda, ka ir izvērtējusi Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošos noteikumus 

Nr.7 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu” (turpmāk- saistošie 

noteikumi) un izsaka šādus iebildumus: 

1) saistošo noteikumu I.nodaļas nosaukums ir precizējams atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, izsakot 

to šādā redakcijā :”Vispārīgie jautājumi”; 

2) saistošajos noteikumos, lai apzīmētu personu , kas vēršas pēc palīdzības, tiek lietoti dažādi termini: 

”ģimene (persona)”, “iesniedzējs”, pārskatīt saistošo noteikumu redakciju un nodrošināt vienveidīgās 

terminoloģijas lietošanu visā saistošo noteikumu tekstā atbilstoši saistošo noteikumu 1.punktam;  

3) saistošo noteikumu 9.punktā vārdu “maznodrošināti” izteikt šādā redakcijā “maznodrošinātais”; 

4) pārskatīt saistošo noteikumu numerāciju, jo saistošie noteikumi satur divus 7.,8. un 9.punkttus; 

5) precizēt saistošo noteikumu 7.2.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā “uz 12 (divpadsmit) mēnešiem 

–ja ģimenē nav personas darbaspējīgā vecumā vai arī ir personas ar invaliditāti”; 

6) fakts, ka ģimene (persona) ir sniegusi nepatiesas ziņas, ja šādas ziņas neietekmē nosacījumus 

maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa iegūšanai, nevar būt par pamatu lēmuma pieņemšanai par 

attiecīgā statusa nepiešķiršanu vai atcelšanu. Līdz ar to, precizēt noteikumu 9.punktu; 

7) saistošo noteikumu ietvaros pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņš ir atkarīgs no 

termiņa norādes pašā administratīvajā aktā. Līdz ar to saistošo noteikumu 15.punktā svītrot norādi uz 

viena mēneša apstrīdēšanas termiņu; 

8) saistošo noteikumu V.nodaļu izteikt šādā redakcijā “Noslēguma jautājums”. 

     Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ja saņemts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, 

pašvaldības dome precizē saistošo noteikumu domes sēdē atbilstoši norādītajam un publicē precizētos 

saistošos noteikumus, kā arī atkārtoti nosūta ministrijai. 

      Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībā” 45.panta ceturto daļu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 
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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. Precizēt Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošos noteikumus Nr.7 ”Par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu” atbilstoši Latvijas Republikas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 31.03.2016. atzinumam Nr.18-6/2562 ”Par 

saistošajiem noteikumiem”. 

 

2. Apstiprināt precizēto Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošos noteikumus Nr.7 ”Par 

ģimenes vai atseviški dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu” redakciju (Pielikumā uz 

divām lapām). 

 

3. Uzdot kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot 1.punktā minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai.  

 

4. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

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

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

internetā. 

 

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā darba dienā pēc lēmuma 1.punktā 

minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības mājas lapā un kārtējā pašvaldības 

informatīvajā izdevumā.  

 

6. Uzdot kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola un 

saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt precizētos noteikumus rakstveidā un elektroniskā veidā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

13.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS  

VADĪBAS DARBA GRUPAS IZVEIDOŠANU 

(ziņo: I.Rudbaha) 

 

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

 

I.Rudbaha  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 

sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 

invaliditāti un bērniem “ 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi un Ventspils 

novada pašvaldības un Kurzemes plānošanas reģiona 30.09.2015. nodomu protokola “Par sadarbību 

projekta “Kurzeme visiem”“ īstenošanā, kurā projekta īstenotājs un sadarbības partneris līdzdarbosies 

darbības programmas īstenošanā un lai mērķtiecīgi plānotu un īstenotu un uzraudzītu 

deinstitucionalizācijas (turpmāk –DI) vadību pašvaldības līmenī un nodrošināt iesaistīto pušu sadarbību 

DI procesa īstenošanā un projekta ieviešanā pašvaldības teritorijā, tai skaitā sagatavot un sniegt Kurzemes 

plānošanas reģionam informāciju par infrastruktūras objektiem, pašvaldībā esošajiem un plānotajiem 

pakalpojumiem, līdz ar to ir nepieciešams pieņemt lēmumu par DI vadības grupas izveidi.  

          DI vadības darba grupa nodrošinās Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Kurzeme visiem” 

DI procesu vadību un pieņems lēmumus, veicinot kvalitatīvu un daudzveidīgu sociālo pakalpojumu 

attīstību Ventspils novadā. Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte.  
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 

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. Izveidot Ventspils novada pašvaldības DI vadības grupu sekojošā sastāvā: 

1.1. domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams, 

1.2. attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte; 

1.3. sociālā dienesta vadītāja  Inta Rudbaha; 

1.4. sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem Inese Brafogele; 

1.5. Bērnu nama ”Stikli” direktors Guntis Lučins. 

 

2. Pašvaldības nozīmētā projekta kontaktpersonu Sociālā dienesta vadītāja I. Rudbahu.  

 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim.  

 

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

parakstīšanas nodot tā izrakstu Domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Guntim Mačtamam, Attīstības 

nodaļas vadītāja Gintai Rodertei, Sociālā dienesta vadītājai Intai Rudbahai, sociālam darbiniekam darbam 

ar veciem cilvēkiem Inesei Brafogelei, Bērnu nama ”Stikli” direktoram Guntim Lučinam.   

14.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkumu “Ventavas ciema ceļu rekonstrukcija, elektriskā apgaismojuma jaunbūve 

Vārves pagastā, Ventspils novadā (2.būves kārta)”, ar identifikācijas NR.ID VND2016/18 un 

“Būvuzraudzība Ventavas ciema ceļu rekonstrukcijai, elektriskā apgaismojuma jaunbūvei Vārves pagastā, 

Ventspils novadā (2.būves kārta)”, ar identifikācijas  NR.IDVND2016/23 rezultātiem, nepieciešamais 

finansējuma apmērs ir 257 241,30 euro, t.sk., pašvaldības līdzfinansējums 64 311,30 euro apmērā. 

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

Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

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

A.Vārpiņš, 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. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldības ceļu investīciju 

projektam “Ventavas ciema ceļu rekonstrukcija, elektriskā apgaismojuma jaunbūve Vārves pagastā, 

Ventspils novadā (2.būves kārta), 192 930,00 euro (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti 

trīsdesmit euro un 00 centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību no pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta 

nodrošināt līdzfinansējumu 64 311,30 euro (sešdesmit četri tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro un 30 

centi) apmērā, šā lēmuma 1.punktā paredzētam mērķim. 

 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2017.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 20 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
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5. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (V.Gruntmane) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē līdz 2016.gada 2.maijam. 

 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (V.Gruntmane). 

 

15.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „PAR VENTSPILS NOVADA 

 PAŠVALDĪBAS NODEVĀM“ APSTIPRINĀŠANU 

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

 

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

 

G.Treigūte  informē par  saistošo noteikumu projektu. 

Debates. 

A.Jaunsleinis jautā par sadaļas par novada simbolikas izmantošanu. Ja līdz šim brīdim jautājums nav bijis 

aktuāls, tas var kļūt aktuāls, tad nebūs mehānisma, kas to regulēs. Vai šajā gadījumā tas ir pareizi. 

M.Dadzis norāda, ka diskusijas par šo jautājumu bijušas gan Finanšu komitejā, gan Teritorijas un 

ekonomikas attīstības komitejā. Sešu gadu laikā šis jautājums nav bijis aktuāls. Ir reizes, kad novada 

simbolika tiek izmantota, bet tas veicina novada atpazīstamību. Ja būs nepieciešams, mēs atgriezīsimies 

pie tā. 

Jautājumu deputātiem nav. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  saistošo noteikumu  projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta trešo daļu, otrās 

daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu; 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 10.panta pirmo un trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9., 10.punktu; Ministru 

kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 

pašvaldību nodevas”, un ņemot vērā 21.04.2016. Ventspils novada domes Finanšu komitejas (protokols 

Nr.8, 31.§) lēmumu, 21.04.2016. Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 

lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 

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 Saistošo noteikumu projektu „Par Ventspils novada 

pašvaldības nodevām” (Pielikumā uz deviņām lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot Saistošos minētos noteikumus parakstīšanai. 

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā. 

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā darba dienā publicēt saistošos 

noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā un kārtējā pašvaldības informatīvajā izdevumā pēc 

elektroniska apstiprinājuma saņemšanas no Kancelejas. 

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

un Saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt saistošos noteikumus elektroniskā veidā (elektroniski 
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ar drošu elektronisko parakstu) atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai.  

16.§ 
PAR CEĻA SERVITŪTA IZBEIGŠANU NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM „**” 

 TĀRGALES PAGASTĀ 

(ziņo: G.Landmanis) 

 

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

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 23.03.2016. saņemts un ar Nr. IN6898 reģistrēts D.V. un S.V., norādītā 

dzīvesvietas adrese - ***, iesniegums, kurā sniegta informācija par viņiem kopīgi (katram ½ domājamā 

daļa) piederošā nekustamā īpašuma „***”, Liepenē, Tārgales pagastā, zemes vienības apgrūtinājumu – 

ceļa servitūtu ar platību 0.1 ha par labu pašvaldībai, un izteikts lūgums pašvaldībai piekrist ceļa servitūta 

izbeigšanai. Iesniegumam pievienoti dokumenti: izdruka no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas 

(VVDZ) nodalījuma, izdruka no Valsts zemes dienesta (VZD) kadastra kartes, 1996.gada zemes robežu 

plāna kopija. 19.04.2016. no VZD e-pastā saņemts zemes vienības robežu aktuālizētais uzmērījums. 

Izskatot lietā esošos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: nekustamais īpašums „***“, 

kadastra numurs ***, saskaņā ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem ir ierakstīts Tārgales 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.318 uz kopīpašnieku (katram ½ domājamā daļa) D.V. un 

S.V.vārda. Nekustamā īpašuma „***“ sastāvā ietilpstošajai neapbūvētajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu ***, platība 1.3 ha, saskaņā ar datiem VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā (NĪVKIS) zemes robežu plāns ir izgatavots 1996.gadā, robežpunkti 1994. gada augustā noteikti ar 

ierādīšanas metodi. Zemes vienībai robežu plānā un VVDZ ir reģistrēts apgrūtinājums - ceļa servitūts 0.1 

ha platībā par labu Ventspils novada pašvaldībai. Ceļa servitūta trase zemes robežu plānā iezīmēta 

diagonāli, savienojot divus pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem *** un ***, uz kurām 

atrodas pašvaldības autoceļš “Ceļš - Liepenes ciemata ceļi Nr.28”. Tā kā abas minētās pašvaldības 

autoceļa zemes vienības jau ir savienotas savstarpēji (T- veida savienojums pie zemes vienības „***“ 

dienvidrietumu robežpunkta Nr.2), un atbilstoši aktualizētajam zemes robežu plānam, kā arī VZD datiem, 

- zemes vienība „***“ pēc situācijas dabā atrodas blakus pašvaldības ceļu zemes vienībām, tad esošajam 

ceļa servitūtam nav nozīmes, un tas ir izbeidzams. Aktualizētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

*** robežas posmā 1 – 2 un posmā 2 – 3 (atbilstoši 1996.gada zemes robežu plānam) saskaņojamas pa 

blakusesošo pašvaldības autoceļa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** piegulošajām 

robežām.          

Saskaņā ar Civillikuma 1130.pantu servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma tiesība 

uz to ir lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam par labu. No 

Civillikuma 1131.panta izriet, ka reālservitūts apgrūtina vienu nekustamo īpašumu par labu otram 

nekustamam īpašumam. Saskaņā ar Civillikuma 1231.panta nosacījumiem servitūtus nodibina ar likumu, 

ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu. Savukārt, Civillikuma 1238.pantā noteikts: „Atteikties no 

piederoša servitūta var vai nu noteikti ar līgumu, ar kuru servitūta izlietotājs pārved to atpakaļ uz 

kalpojošo lietas īpašnieku“. Esošā ceļa servitūta atcelšanai nepieciešama Ventspils novada domes (kā 

valdošā zemes gabala īpašnieka) piekrišana un abpusēji (Ventspils novada domes pārstāvja un NĪ „***“ 

kopīpašnieku) parakstīta vienošanās ceļa servitūta atcelšanu.  

Ievērojot augstākminēto, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

25.04.2016. atzinumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu; Civillikuma 1156.pantu, 1238.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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: 
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1. Sakarā ar zemes robežu plāna aktualizāciju nekustamā īpašuma „***”, Tārgales pagastā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu *** piekrist: 

1.1.  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** robežu saskaņošanai pa pašvaldības braucamā 

ceļa “Ceļš - Liepenes ciemata ceļi Nr.28” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un *** 

piegulošajām robežām, 

1.2.  esošā ceļa servitūta par labu pašvaldības zemes valdījumam (apgrūtinātā platība aptuveni 0.1 ha) 

izbeigšanai.  

2. Uzdot Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu nodaļai desmit darbdienu laikā pēc domes sēdes 

protokola apstiprināšanas sagatavot līgumu un organizēt tā parakstīšanu ar nekustamā īpašuma 

„***” kopīpašniekiem par ceļa servitūta izbeigšanu. 

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

parakstīšanas šā lēmuma izrakstu: 

3.1.  nosūtīt D.V., S.V., adrese: ***; 

3.2.  nosūtīt VZD Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam, adrese - Vasarnīcu iela 20, 

Ventspils; 

3.3.  Nodot Nekustamo īpašumu nodaļai, Tārgales pag. pārvaldei. 

 

17.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „***”, TĀRGALES PAGASTĀ,  

ZEMES VIENĪBAS IEGŪŠANU LR NEPILSOŅA ĪPAŠUMĀ     

(ziņo: G.Landmanis) 

 

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

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 18.04.2016. ir saņemts A.T., personas kods ***, norādītā adrese: ***, 

iesniegums (reģ. Nr. IN9359), ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Ventspils novada Tārgales pagastā esošā 

nekustamā īpašuma ,,***” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.0678 ha. Iesniegumiem 

pievienoti dokumentu atvasinājumi: 18.04.2016. Dāvinājuma līguma Nr.570 kopija (3 lapas). Lietai 

pievienoti dokumenti: izdruka no Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

reģistra informācijas sistēmas (NĪVKIS) kadastra kartes, izdruka no datu bāzes VISVARIS par A. T. 

pilsonību un nepiloņa pasi.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: nekustamā īpašuma „***”, 

kadastra numurs ***, īpašuma tiesības 19.12.2007. ir reģistrētas Tārgales pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000384549 uz Ņ.T., personas kods ***, vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.0678 ha, un uz tās esoša būve: dārza mājiņa. 

Saskaņā ar VZD NĪVKIS datiem zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis ir: Individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (NĪLM kods - 0601). Saskaņā ar spēkā esošo Tārgales pagasta teritorijas plānojumu zemes 

vienība atrodas Akmeņdziru ciema teritorijā zonējumā: Vasarnīcu apbūves teritorija. Par nekustamā 

īpašuma „***” atsavināšanu esošais īpašnieks (Ņ.T.) 2016.gada 18.aprīlī noslēgusi notariāli apstiprinātu 

(zvēr. notārs Liene Grāvīte) notariālo aktu - Dāvinājuma līgumu Nr.570, atdāvinot šo nekustamo īpašumu 

dēlam A.T. A.K. pašvaldībai adresētajā iesniegumā norādītais zemes vienības lietošanas mērķis: dārza 

mājiņas uzturēšana, augļu dārza  apsaimniekošana. 

A.T, personas kods ***, kā Latvijas Republikas nepilsonis (nepilsoņa pase ***, izdota 

07.02.2014. PMLP Ventspils nodaļā) atbilst likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk arī 

Likums) 28.panta ceturtajā daļā minētajiem darījumu subjektiem, kuri zemi var iegūt īpašumā, ievērojot 

Likuma 29.pantā noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā kārtībā. Likuma 29.panta otrajā daļā 

noteiktie ierobežojumi uz šajā lietā izskatāmo zemes vienību „***” neattiecas, jo tā atrodas zonējumā 

Vasarnīcu apbūves teritorija, kurā saskaņā ar Tārgales pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu 3.12.1.punktu ir paredzēta vasarnīcu un dārza māju, to palīgēku apbūve. Tādējādi konstatēts, 
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ka uz zemes vienību „****” neattiecas likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta 2.daļā 

minētie ierobežojumi tās iegūšanai A.T. īpašumā.  

Ievērojot iepriekš minēto, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

25.04.2016. atzinumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu; 

likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturto daļu, 30.panta pirmo daļu, otro daļu; 

Administratīvā procesa likuma 66., 67.pantu, 70.panta pirmo, otro daļu; Paziņošanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 6.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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. Piekrist, ka LR nepilsonis A.T., personas kods ***, iegūst īpašumā zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu ***, platība 0.0678 ha (678 m
2
), adrese: „***”, Akmeņdziras, Tārgales pagasts, Ventspils 

novads. 

 

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

tā nodošanas pastā. Lēmums adresēts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas 

Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas 

dienas. 
 

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

parakstīšanas šā lēmuma izrakstu: 

3.1. nodot pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā izsniegšanai A.T; 

3.2. Nodot nekustamo īpašumu nodaļai. 

 

18.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM „DZINTARI” - *, USMAS PAGASTĀ,  

PIEKRĪTOŠĀ ZEMESGABALA DOMĀJAMĀS DAĻAS  

NODOŠANU ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS  

(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.aprīlī ir saņemts D.G., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta: 

***, iesniegums (reģ. Nr. IN8544), kurā izteikts lūgums nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam 

„Dzintari”-*, Usmā, piekrītošā zemesgabala 437/4044 domājamās daļas sakarā ar tā ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: Ventspils rajona paju sabiedrības „Usma” 

un I.M. 1993.gada 25.marta Vienošanās par dzīvokļa „Dzintari”-* nodošanu par pajām, 2016.gada 

7.aprīļa Mantojuma apliecība. 

Izskatot D.G.iesniegumu, lietā esošos dokumentus, datus Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS), Ventspils novada dome konstatē:  

1) dzīvokļa īpašums „Dzintari”-*, kadastra Nr. ***, adrese: „Dzintari”-*, Usma, Usmas pag., Ventspils 

nov., atrodas daudzdzīvokļu (8 dzīvokļi) mājā „Dzintari”, kas atrodas uz zemes vienības kadastra 

apzīmējumu 9874 006 0198, platība 0.481 ha, ierakstīta Usmas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000524602 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa īpašumam „Dzintari”-*, kadastra 

Nr.***, piekrītošā mājas kopīpašuma daļa – 437/4044 domājamās daļas;  

2) (divistabu) dzīvokli „Dzintari”-*, kopējā platība 43.7 m
2
, un dzīvojamās mājas kopīpašuma 437/4044 

domājamās daļas, pamatojoties uz likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju”, izpērkot par pajām no paju sabiedrības „Usma”, saskaņā ar 1993.gada 25.marta Vienošanos 

Nr.51 ir privatizējusi I.M., p.k. ***. Atbilstoši 2016.gada 7.aprīļa Mantojuma apliecībai, reģistrēta ar 
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Nr.882, (izsniedzis zvērināts notārs  Indulis Šermukšnis) kā Ilgas Mačtamas mantiniece uz visu atstāto 

mantojumu apstiprināta viņas meita D.G.. 

3) Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmajai daļai, 

kas nosaka: „Ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu 

privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", 

privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod 

privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta”, kā arī 75. panta 

ceturto daļa: „Šā (75.p.) panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības 

zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības”.  

Ievērojot augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2015.gada 16.februāra atzinumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktu; likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta pirmo daļu, ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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 D.G., personas kods ***, īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam „Dzintari”-*, kadastra 

Nr. ***, piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9874 006 0198, platība 0.481 ha, 

437/4044 domājamās daļas. 

 

2. Uzdot pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) 10 darba dienu laikā no šī lēmuma 

spēkā stāšanās sagatavot vienošanos par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9874 006 0198, 

platība 0.481 ha, 437/4044 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības šī lēmuma 1.punktā minētajai 

personai. 

 

3. Uzdot pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību viena mēneša laikā, no šī lēmuma 

2.punktā minētās vienošanās kopijas saņemšanas, izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites 

(bilances) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9874 006 0198, platība 0.481 ha, 437/4044 

domājamās daļas. 

  

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā astotajā dienā 

pēc tā nodošanas pastā. Lēmums adresēts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā 

stāšanas dienas. 

 

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

parakstīšanas šā lēmuma izrakstu: 

5.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījuma D.G., adrese ***; 

5.2. nodot Nekustamo īpašumu nodaļai, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Usmas pagasta 

pārvaldei, Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam. 

 

19.§ 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGO ZEMES VIENĪBU NOTEIKŠANU PAR STARPGABALIEM 

(ziņo: G.Landmanis, debatēs: G.Bože) 

 

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

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

G.Bože norāda, ka apskatot zemes vienību dabā, konstatējis, ka tas ir apsaimniekots un apbūvēts. 

G.Landmanis norāda, ka Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs informējis, ka uz zemes atrodas ēka, kas nav 
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iekļauta kadastra reģistrā. Bija dota iespēja īpašumu atpirkt, bet persona, kura saimnieko tajā, atteikusies 

iegādāties. Būves ir nelikumīgas.  

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ierosinājusi un Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja 25.04.2016. sēdē (protokols Nr. 4, 6.§) izskatījusi 

jautājumu par, starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 9866 024 0078 un 9866 026 0201, Tārgales pagastā. 

          Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) 

reģistrētām pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9866 024 0078, platība 

0.1 ha, un 9866 026 0201, platība 0.4 ha, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, - NĪLM kods 0101.  

        Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9866 026 0201 atbilstoši spēkā esošam Tārgales pagasta 

teritorijas plānojuma grafiskajai daļai atrodas zonējumā  Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija, kurā 

atbilstoši Tārgales pagasta teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumu 3.2.3.punkta nosacījumiem 

jaunveidojamo zemesgabalu minimālā platība noteikta 1.0 ha. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

9866 026 0201 nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. 

        Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9866 024 0078 atbilstoši spēkā esošam Tārgales pagasta 

teritorijas plānojuma grafiskajai daļai atrodas zonējumā Plānotā retinātās ģimenes māju dzīvojamās un 

rekreācijas apbūves teritorija, kurā atbilstoši Tārgales pagasta teritorijas apbūves un izmantošanas 

noteikumu 3.9.3.punkta nosacījumiem jaunveidojamo zemesgabalu minimālā platība noteikta 0.5 ha. 

Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9866 024 0078 un 9866 026 0201 nav iespējams nodrošināt 

pieslēgumu koplietošanas ceļam. 

       Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu: ”Zemes starpgabals – 

publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības 

saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā 

zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams 

nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)”. Izvērtējot iepriekš minēto, konstatēts, ka zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9866 024 0078 un 9866 026 0201, Tārgales pagastā, ir piešķirams 

starpgabala statuss. 

Ņemot vērā augstākminēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2016.gada 25.aprīļa atzinumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 27.punktu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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. Noteikt starpgabala statusu sekojošām zemes vienībām Ventspils novada Tārgales pagastā:  

1.1.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9866 026 0201, 0.4* ha platībā; 

1.2.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9866 024 0078, 0.1* ha platībā. 

*-veicot kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.  

2. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

2.1.  Tārgales pagasta pārvaldei; Nekustamo īpašumu nodaļai; 

2.2.  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam, adrese - Vasarnīcu iela 20, 

Ventspils, LV-3601. 

 

20.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS UN ALSUNGAS  

NOVADA PAŠVALDĪBAS BĀRIŅTIESU SADARBĪBU 

(ziņo: S.Jurcika, debatēs: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Bāriņtiesas priekšsēdētājai S.Jurcikai 
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S.Jurcika informē par  lēmuma projektu. 

M.Dadzis jautā, kādēļ sadarbība netiek lūgta Kuldīgas novadam, jo bija tās sastāvā? 

S.Jurcika norāda, ka uzrunājuši Kuldīgas novadu, Pāvilostas novadu, bet nav veidojusies sadarbība. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2016.gada 7.aprīlī Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Alsungas novada pašvaldības iesniegums, 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par abu pašvaldību bāriņtiesu iespējamu sadarbību, jo ir izveidojusies 

situācija, ka Alsungas novada bāriņtiesa nevar nodrošināt lemttiesīgu bāriņtiesu. Iesniegums pamatots ar 

Bāriņtiesu likuma 53.panta pirmo daļu. 

Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļus, Ventspils novada pašvaldības dome konstatē sekojošo. Alsungas 

novada pašvaldības iesniegums pēc būtības atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55.panta pirmajai 

daļai, kas nosaka, ka iestāde var ierosināt citai iestādei nodrošināt atsevišķu pārvaldes amatpersonu 

piedalīšanos konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.
1 

daļai, ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu 

skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu 

izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta otro daļu - iestāde, kura no citas iestādes ir saņēmusi 

sadarbības ierosinājumu, var atteikt sadarbību tikai tad, ja pastāv šā likuma 56.pantā paredzētie atteikuma 

iemesli.  

Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļu atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 56.panta pirmajai daļai, 

Ventspils novada pašvaldības dome nav konstatējami apstākļus, kas būtu par pamatu sadarbības 

atteikumam. 

Starp Ventspils novada pašvaldības un Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesu ir panākta mutiska 

vienošanās par iespējamo sadarbību un puses ir vienojušās par sadarbības līguma saturu, darbības laiku, 

veicamajiem pienākumiem  kā arī citiem būtiskiem jautājumiem.  

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.
1 

daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un 

piekto daļu, 61.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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. Slēgt sadarbības līgumu par Ventspils novada pašvaldības un Alsungas novada pašvaldības 

bāriņtiesu sadarbību uz laiku no 2016.gada 28. aprīļa līdz Alsungas novada pašvaldības jaunās 

bāriņtiesas ievēlēšanai (sadarbības līgums lēmuma pielikumā uz 3 lapām). 

2. Noteikt, ka atbildīgā persona par šā līguma izpildi ir Ventspils novada pašvaldības bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Sandra Jurcika. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.  

4. Uzdot Ventspils novada Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada 

domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu: Ventspils novada bāriņtiesai, 

Alsungas novada pašvaldībai, Alsungas novada bāriņtiesai.  

 

21.§ 
PAR NOTEIKUMU “PROJEKTU IECERU SAGATAVOŠANAS, IZSKATĪŠANAS UN 

IEVIEŠANAS KĀRTĪBA VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: E.Roģe, debatēs: M.Dadzis) 

 

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

 

E.Roģe informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 
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M.Dadzis norāda, ka svarīgi, ka notiks LEADER projektu atvēršana. Pieteikumus sagatavos pārvalžu 

vadītāji, un būs svarīgi sakārtot  lietas, katrs zinātu, kas viņam jādara. Ja būs projektu skices, tās skatīs un 

izvērtēs Projektu, investīcijas un būvniecības komisija, lai panāktu būvprojekta kvalitāti, kas ne vienmēr 

ir pietiekoši kvalitatīva.  Par formu, svarīga ir ceturtā nodaļa, kas ņemta par pamatu struktūrfondu dati. 

Atrisināts jautājums, kā iesniegt projektu, ko darīt. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz 14.04.2015. Ventspils novada pašvaldības rīkojumu Nr.28-d „Par normatīvo aktu 

izstrādi” nepieciešams sagatavot noteikumus par projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtību Ventspils 

novada pašvaldībā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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 noteikumu „ Projektu ieceru sagatavošanas, izskatīšanas un ieviešanas kārtība 

Ventspils novada pašvaldībā” projektu (pielikumā uz septiņām lapām). 

2. Noteikumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot lēmuma pirmajā punktā minētos noteikumus 

parakstīšanai. 

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

parakstīšanas nodot lēmuma izrakstu ar noteikumu kopiju Attīstības nodaļai (G.Roderte). 

 

 

22.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA 

SPORTISTU UN TRENERU APBALVOŠANU 

(ziņo: J.Ziemele) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Bērnu un janatnes sporta skolas direktorei J.Ziemelei. 

 

J.Ziemele informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas 18.04.2016. lēmumu un pamatojoties uz Ventspils 

novada domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem 

sportā piešķiršanas kārtību un apmēru“ 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 

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. Piešķirt Atzinības rakstus un naudas balvas sportā: 

1.1. Annai Priekulei (personas kods ***, adrese: ***.), Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknei 

par iegūto 2.vietu 300 m un 3.vietu 600m skrējienā Latvijas Republikas ziemas čempionātā 

vieglatlētikā U 18 grupā - 130.00 euro pēc nodokļu ieturēšanas; 

 

1.2. Līnai Miezei (personas kods ***, adrese: ***.), Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknei par 

iegūto 2.vietu Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā kārtslēkšanā U 18 grupā - 70,00 euro 

pēc nodokļu ieturēšanas; 
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1.3. Rebekai Veselei (personas kods ***, adrese: ***.), Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknei 

par iegūto 2.vietu kārtslēkšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā  U 16 grupā - 70,00 

euro pēc nodokļu ieturēšanas;  
 

1.4. Robertam Mažrimam (personas kods ***, adrese: ***.), Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

audzēknim par iegūto 3.vietu augstlēkšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā  U 14 

grupā - 60,00 euro pēc nodokļu ieturēšanas;  
 

1.5. Dainim Lodiņam (personas kods ***, adrese: ***.), Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim 

par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu vieglatlētikā Latvijas Republikas čempionātos  – 135.00 

euro pēc nodokļu ieturēšanas; 
 

1.6. Arno Kiršteinam (personas kods ***, adrese: ***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim 

par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu vieglatlētikā Latvijas Republikas čempionātos  – 30.00 

euro pēc nodokļu ieturēšanas; 

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai) veikt naudas balvu izmaksu līdz 

27.05.2016., šā lēmuma 1.punktā minētajām personām. 

 

3. Uzdot Kancelejai  (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētos Atzinības rakstus. 

 

4. Noteikt, ka šajā lēmumā 1.punktā noteiktais apbalvojums tiek piešķirts svinīgā pasākumā 

27.05.2016. 

 

5. Uzdot Ventspils novada BJSS direktorei J.Ziemelei paziņot šā lēmuma 1.punktā minētām 

personām par ierašanos uz svinīgo pasākumu līdz 27.05.2016. 

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu BJSS direktorei (J.Ziemelei), Kancelejai (E.Ozoliņa), 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (V.Gruntmane), pašvaldības izpilddirektoram 

D.Valdmanim. 

 

23.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkumu “Ances kultūras nama jumta rekonstrukcija un ventilācijas sistēmas izbūve 

nekustamā īpašumā „Ausmas”, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā”, ar identifikācijas nr. 

VND2016/22, un “Būvuzraudzība Ances kultūras nama jumta rekonstrukcijai un ventilācijas sistēmas 

izbūvei nekustamā īpašumā „Ausmas”, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā”, ar identifikācijas 

nr. VND2016/25,   rezultātiem, un SIA “BM projekts” piedāvājumu autoruzraudzības pakalpojumu 

nodrošināšanā, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 
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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. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldības prioritāro 

investīciju projektam “Ances kultūras nama jumta rekonstrukcija un ventilācijas sistēmas izbūve 

nekustamajā īpašumā “Ausmas”, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā” 108 778,47 euro 

(viens simts astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi euro un 47 centi), t.sk.PVN 21%, 

apmērā. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2017.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 12 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (V.Gruntmane) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē līdz 2016.gada 2.maijam. 

 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(V.Gruntmane). 

 

 

24.§ 
PAR PĀRVALDES UZDEVUMU DELEĢĒŠANU UN 

 GROZĪJUMIEM DELEĢĒŠANAS LĪGUMĀ 

(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. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības autonomām 

funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu 

pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes 

uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska persona var deleģēt 

privātpersonai pārvaldes uzdevumu ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvā aktā, ievērojot šā līkuma 

41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā 

persona  attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk kā Pašvaldība.  

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldība ir izveidojusi 

pašvaldības SIA „Ugāles nami“, reģistrācijas Nr. 41203017566, kuras viens no darbības mērķiem un 

veidiem saskaņā ar statūtiem ir siltumapgāde. 

Pašvaldības SIA „Ugāles nami” no 2002.gada Ventspils novada pašvaldības Ugāles pagasta 

administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta 

izrietošo uzdevumu veikšanu un nodrošinājusi attiecīgu komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. 

Pašvaldības SIA „Ugāles nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā 

daļā noteiktajiem gadījumiem. Ventspils novada dome 2014.gada 11.novembrī pieņēma lēmumu 

(protokols Nr.40, 1.§) „Par deleģēšanas līguma slēgšanu”, līdz ar ko Pašvaldības SIA „Ugāles nami” veic 

siltumapgādes organizēšanu Ventspils novada Ugāles pagastā. 
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Pašvaldības SIA „Ugāles nami” ir Pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder 

Pašvaldībai. Pašvaldības SIA „Ugāles nami” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes 

uzdevumus Pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās 

autonomās kompetences organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā.  Saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz 

līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm, vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura 

atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē, vismaz 80 procenti no tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrēto 

uzdevumu izpilde kontrolējošo pasūtītāju interesēs, un kapitāla daļas pilnībā pieder pasūtītājam. 

Ievērojot to, ka pašvaldības SIA „Ugāles nami” viens no darbības mērķiem un veidiem, saskaņā ar 

statūtiem, ir siltumapgāde, un to, ka pašvaldības SIA „Ugāles nami” var veikt efektīvāk siltumapgādes 

organizēšanu, tad ir lietderīgi nodot Ventspils novada  pašvaldības funkcijās ietilpstošo valsts pārvaldes 

uzdevuma izpildi - siltumapgādes organizēšanu Ventspils novada pašvaldības Puzes pagastā pašvaldības 

SIA „Ugāles nami” un attiecīgi veikt grozījumus 2014.gada 13.novembra deleģēšanas līgumā. Lai 

pašvaldības SIA „Ugāles nami” nodrošinātu siltumapgādes organizēšanu Ventspils novada Puzes pagastā 

un Ugāles pagastā, tad lietderīgi ir pagarināt deleģēšanas līguma termiņu  līdz 2036.gada 1.majam.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu, 

21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta 

pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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 Ventspils novada  pašvaldības funkcijās ietilpstošo valsts pārvaldes uzdevuma izpildi - 

siltumapgādes organizēšana Ventspils novada pašvaldības Puzes pagastā Pašvaldības SIA „Ugāles 

nami”, reģistrācijas Nr.41203017566. 

2. Piešķirt īpašās tiesības Pašvaldības SIA „Ugāles nami”, reģistrācijas Nr.41203017566, sniegt 

siltumapgādes sabiedriskos pakalpojumus Ventspils novada Puzes pagasta teritorijas iedzīvotājiem. 

3. Pagarināt 2014.gada 13.novembrī ar pašvaldības SIA „Ugāles nami” noslēgtā deleģēšanas līguma 

termiņu līdz 2036.gada 1.maijam. 

4. Apstiprināt Vienošanos Nr.2 par grozījumiem 2014.gada 13.novembrī noslēgtajā Deleģēšanas līgumā 

ar pašvaldības SIA „Ugāles nami”, saskaņā ar pielikumu. 

5. Izdarīt Ventspils novada domes 2014.gada 11.novembra lēmumā Nr.1 (protokols Nr.44) „Par 

Deleģēšanas līguma slēgšanu” 1.² punktā šādu grozījumu un izteikt to sekojošā redakcijā: 

   „1.² Noteikt lēmuma darbības termiņu līdz 2036.gada 1.maijam.”; 

6. Noteikt šā lēmuma darbības termiņu līdz 2036.gada 1.maijam. 

7. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

8. Publicēt Ventspils novada pašvaldības mājaslapā 5 (piecu) darbdienu laikā no Deleģēšanas līguma 

noslēgšanas dienas informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu.  

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

protokola parakstīšanas šā lēmuma izrakstu  un vienošanos nosūtīt Latvijas Republikas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada 

pašvaldības  Sabiedrisko attiecību speciālistam, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, 

Pašvaldības SIA „Ugāles nami“, Puzes pagasta pārvaldei un pašvaldības atbildīgajai darbiniecei Īrisai 

Rozei-Posumai. 

25.§ 
PAR NEKUSTĀMĀ UN KUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ 
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 (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. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldība ir izveidojusi 

pašvaldības SIA „Ugāles nami“, reģistrācijas Nr. 41203017566, kuras viens no darbības mērķiem un 

veidiem saskaņā ar statūtiem ir siltumapgāde.  

Likuma par „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.   

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk - likums) 

2.pants nosaka, ka jebkurai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu jāatbilst ārējos 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likuma 5.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiskas personas 

mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izņemot kad publiska 

persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu 

pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. Likuma 5. panta trešā daļa nosaka, ka, ja valsts 

vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums.  

Ievērojot to, ka Ventspils novada dome ir deleģējusi pašvaldības SIA „Ugāles nami” pašvaldības 

autonomo funkciju – organizēt Ventspils novada Puzes pagasta iedzīvotājiem siltumapgādes sabiedriskos 

pakalpojumus, tad ir uzskatāma par lietderīgu šīs funkcijas efektīvai un racionālai izpildei – jauna 

siltummezgla ierīkošanai, nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības SIA „Ugāles nami” Ventspils  novada 

pašvaldības  nekustamo īpašumu „Ciemata katlu māja”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov. ievērojot 

deleģēšanas līguma izpildes termiņu - līdz 2036.gada 1.maijam. 

Izvērtējot Ventspils novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome 

konstatē: 

1. Ventspils  novada pašvaldība ir nekustamā īpašuma „Ciemata katlu māja”, Blāzma, Puzes pag., 

Ventspils nov. zemes 1.6398 ha platībā ar kadastra Nr. 9860 005 0329 īpašniece saskaņā ar Ventspils 

tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Puzes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000538223. Zemes 

vienības kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. – 1055 EUR. Zemes lietošanas mērķis: Ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 

un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 

NĪLM kods-1201. 

2. Uz nekustamā īpašuma „Ciemata katlu māja”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., zemes gabala 

atrodas pašvaldībai piederošas būves:  

2.1. būve - katlu māja (kadastra apzīmējums 9860 005 0329 005), kopējā platība 225.6 m², 

kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. – EUR 1461.00, atlikusī vērtība uz 25.04.2016. – EUR 

13058.81; 

2.2. būve – malkas šķūnis (kadastra apzīmējums 9860 005 0329 004), kopējā platība 527.2 m²; 

kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. – EUR 1126.00, atlikusī vērtība uz 25.04.2016. – EUR 

2709.82;  

2.3. būve - garāža (kadastra apzīmējums 9860 005 0329 003), kopējā platība 64.2 m²; kadastrālā 

vērtība uz 01.01.2016. – EUR 932.00, atlikusī vērtība uz 25.04.2016. – EUR 59.20; 
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2.4. būve - virpotava (kadastra apzīmējums 9860 005 0329 006), kopējā platība 39.2 m²; kadastrālā 

vērtība uz 01.01.2016. – EUR 569.00, atlikusī vērtība uz 25.04.2016. – EUR 39.36. 

3. Ventspils novada pašvaldības Puzes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības uzskaitē  reģistrētas 

sekojošas Puzes pagasta pārvaldes katlu mājas tehnoloģiskas iekārtas, kas atrodas nekustamā īpašumā 

„Ciemata katlu māja”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov.,  sekojošā sastāvā: 

3.1. Apkures katls (ekspluatācijā no 15.06.1997., atlikusī vērtība EUR 0.00); 

3.2. Apkures katls (ekspluatācijā no 17.12.1997., atlikusī vērtība EUR 0.00); 

3.3. Apkures katls (ekspluatācijā no 01.09.2003., atlikusī vērtība EUR 0.00); 

3.4. Sūknis F-40/160A (ekspluatācijā no 20.09.2003., atlikusī vērtība EUR 0.00); 

3.5. Sūknis F-50/250B (ekspluatācijā no 10.10.2000., atlikusī vērtība EUR 0.00); 

3.6. Reduktors IRAP 83 ar elektromotoru (ekspluatācijā no 03.12.2013, atlikusī vērtība EUR 

618.74). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. 

punktu, 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, kā arī lai 

nodrošinātu, ka deleģēšanas līgumā noteikto sabiedrisko pakalpojumu pašvaldības SIA „Ugāles nami” 

nodrošina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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 ar 2016.gada 1.maiju pašvaldības SIA „Ugāles nami” (reģ.Nr.41203017566, juridiskā adrese: 

Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles ciems, Ugāles pag., Ventspils novads) bezatlīdzības lietošanā, 2014.gada 

13.novembra deleģēšanas līguma izpildei, sekojošu mantu, turpmāk – Īpašums:  

1.1. apmierinošā stāvoklī esošu Ventspils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Ciemata katlu māja”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., kadastra Nr. 9860 005 0329, kas 

sastāv no zemes vienības 1.6398 ha platībā, būves - katlu māja (kadastra apzīmējums 9860 005 

0329 005, kopējā platība 225.6 m²), būves – malkas šķūnis (kadastra apzīmējums 9860 005 

0329 004, kopējā platība 527.2 m²), būves - garāža (kadastra apzīmējums 9860 005 0329 003, 

kopējā platība 64.2 m²), būves - virpotava (kadastra apzīmējums 9860 005 0329 006, kopējā 

platība 39.2 m²); 

1.2. neapmierinošā sastāvā esošu Ventspils novada pašvaldībai piederošas kustamo mantu - katlu 

mājas tehnoloģiskās iekārtas, kas atrodas „Ciemata katlu māja”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils 

nov., 3 apkures katlus, sūkni F-40/160A, sūkni F-50/250B, reduktoru IRAP 83 ar 

elektromotoru. 

2. Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanas mērķis – no pašvaldības autonomajām funkcijām, t.i., 

organizēt Ventspils novada Puzes pagasta iedzīvotājiem siltumapgādes sabiedriskos pakalpojumus. 

3. Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2036.gada 1.maijam, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr 

pašvaldības SIA „Ugāles nami” veic deleģēto uzdevumu izpildi. 

4. Noteikt, ka pašvaldības SIA „Ugāles nami”: 

4.1. Ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šā lēmuma 2.punktā 

paredzētajam mērķim, ievērojot 2014.gada 13.novembra deleģēšanas līguma nosacījumus un 

normatīvos aktus, kas regulē publiskas personas mantas izmantošanu; 

4.2. Ir pienākums lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu to stāvokli, kā arī nodrošinot Īpašuma 

saglabāšanu, atbilstošu izmantošanu, uzturēšanu un segt ar tiem saistītos izdevumus;  
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5. Pašvaldības SIA “Ugāles nami”  ir pienākums nekavējoties nodot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu 

atpakaļ, ja: 

5.1. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma 3.punktā 

norādītā termiņa;  

5.2. iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš;  

5.3. tiek izbeigts 2014.gada 13.novembra deleģēšanas līgums; 

5.4. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim. 

6. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) divu nedēļu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās 

brīža sagatavot nekustāmā īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgumu, organizēt Īpašuma nodošanu ar 

nodošanas –pieņemšanas aktu. 

7. Uzdot Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) divu nedēļu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās brīža sagatavot 

kustamā mantas bezatlīdzības lietošanas līgumu, un Puzes pagasta pārvaldes  vadītājam organizēt 

kustamās mantas nodošanu ar nodošanas –pieņemšanas aktu. 

8. Pilnvarot Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku noslēgt līgumus ar pašvaldības 

SIA „Ugāles nami” par bezatlīdzības lietošanu. 

9. Uzdot Puzes pagasta pārvaldes vadītājam,  1 (vienas) nedēļas laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās 

brīža, informēt Puzes pagasta iedzīvotājus par siltā ūdens padeves pārtraukšanu no 2016.gada 1.jūnija 

līdz apkures sezonas uzsākšanai saistībā ar siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu deleģēšanu 

pašvaldības SIA „Ugāles nami” un siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju. 

10. Saistībā ar Puzes pagasta siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu deleģēšanu pašvaldības SIA 

„Ugāles nami” uzdot pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim organizēt darbību veikšanu 

saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu Darba likuma noteiktajā kārtībā  brīdinot par to Puzes 

pagasta pārvaldes kurinātājus līdz 2016.gada 30.aprīlīm. 

11. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

12. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim, Finanšu nodaļai 

ar centralizēto grāmatvedību, Personāla nodaļai, Puzes pagasta pārvaldei, Nekustamo īpašumu 

nodaļai un pašvaldības SIA „Ugāles nami” un pašvaldības atbildīgajai darbiniecei Īrisai Rozei-

Posumai. 

26.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO  

2015.GADA PĀRSKATU 

(ziņo: V.Gruntmane, D.Valdmanis, debatēs; A.Jaunsleinis, A.Siliņa) 

 

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

vietneicei V.Gruntmanei, galvenai grāmatvedei A.Siliņai un pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

V.Gruntmane  informē par  lēmuma projektu, norādot, ka sniegtā informācija būs par finansiālajiem 

rādītājiem un to izmaiņām laika posmā no 2012.-2015.gadam.  2015.gada pašvaldības ieņēmumu lielāko 

daļu, procentuāli pret kopējiem ieņēmumiem, veido nodokļu ieņēmumi, tie ir 49% jeb 7 miljoni euro. No 

7 miljoniem  82% iedzīvotāju ienākumu nodoklis, 17% nekustamā īpašuma nodoklis, 1% dabas resursu 

nodoklis. Otra lielākā pozīcija kopējo ieņēmumu sastāvā ir valsts un pašvaldību  transferti, veidojot 34% 
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jeb 4,86 miljonus euro, no kuriem 10% sastāda pašvaldības transfertus jeb savstarpējos norēķinus par 

izglītību ar citām pašvaldībām, un 90% jeb 4,3 miljonus euro ir valsts budžeta transferti. 62% jeb 2,73 

miljoni euro no valsts transfertiem veido dotācija izglītībai, kultūrai un nodarbinātības veicināšanai, 19% 

sastāda dotācija no pašvaldības izlīdzināšanas fonda, 10% autoceļiem un 7% ES finansējums projektiem. 

Ieņēmumi no finansēšanas darbības atspoguļo saņemto aizņēmumu svārstības pa gadiem. Ja 2014.gadā 

saņemti aizņēmumi 4,87 miljonu apmērā, tad 2015.gadā saņēmām 695 000,00 euro, samazinoties 

aizņēmumiem par 6%. Ieņēmumi no pamatdarbības uz 2014.gadu ir palikuši nemainīgi, bet uz 2015.gadu 

ir samazinājušies par 6% jeb 805 000,00 euro. Izmaiņas ietekmējušas ES fondu atgūšana 2014.gadā, kad 

tā sasniedza 1,63 miljonus euro, salīdzinājumā ar 2015.gadu, kad no ES fondu līdzekļiem saņemts 

finansējums 284 000,00euro apmērā, veidojot 1,35 miljoni euro starpību.  Ņemot vērā pārējo ieņēmumu 

pieaugumu uz 2015.gadu, kopējā ieņēmumu starpība no pamatdarbības ir 805 000,00 euro je 6%. 49% no 

pašvaldības izdevumu daļas veido atlīdzība- 6,99 miljoni euro. 55% jeb 3,86 euro izmaksāti izglītības  

nozares funkciju nodrošināšanai. Finanšu darbības izdevumi jeb aizņēmumu atmaksa uz 2015.gadu 

samazinājusies par 35% jeb 640 000,00 euro, kas skaidrojams ar ES naudas par realizētiem projektiem, 

novirzot aizņēmuma dzēšanai. Samazinājušies ir izdevumi ieguldījumu darbības. Ja 2013.gadā tie bija 

4,22 miljoni, tad 2014.gadā 5,78 miljoni, 2015.gadā 1,4 miljoni euro, kas ir par 76% mazāk salīdzinot ar 

2014.gadu. ES finansējuma piesaistes samazinājums ietekmē arī pamatdarbības izdevumu svārstības. 

Samazinājušies izdevumi materiālu un pakalpojumu iegādei. Izdevumu faktiskā plūsma pēc uzkrāšanas 

principa- aktīvu daļa atspoguļo, kur izlietoti pašvaldības līdzekļi, un to izmaiņas 4 gadu periodā. 

Nemateriālie ieguldījumi- licences, datorprogrammas u.tml., amortizācijas rezultātā ir samazinājuši 

vērtību par 60% jeb 51 000,00 euro pārskata periodā pret 2014.gadu.  Pamatlīdzekļu kopsumma 

2015.gadā pret iepriekšējo gadu ir samazinājusies par 2 miljoniem euro jeb 6% no ilgtermiņu ieguldījumu 

kopējās vērtības – pamatā aprēķinātā nolietojuma rezultātā un pārvērtēšanā uz krājumiem. Ilgtermiņa 

finanšu ieguldījumi ir palielinājušies gadu griezumā, pamatkapitāla palielināšanas kapitālsabiedrībā dēļ.  

2015.gadā palielināts par 95 000,00 euro. Samazinājušies ilgtermiņa kreditori par 274 000,00 euro, 

aizņēmuma dzēšanas un tā iekļaušanas īstermiņu aizņēmumu daļā. Krājumu vērtība uz 2015.gadu ir 

samazinājusies par 17% jeb 35 000,00 euro. Debitoriem tendence palielināties. 2015.gadā izveidots 

šaubīgo debitoru uzkrājumu konts, kā rezultātā debitori bilancē samazinājušies par 32%. Aktīvi norāda, 

kur izlietoti pašvaldības līdzekļi, pasīvi norāda šo līdzekļu iegūšanas avotus.  

D.Valdmanis norāda, ka pārskats sagatavots precīzāk kā citus gadus. Zvērināti revidenti strādājuši daudz 

nopietnāk. Daudz paveikts, bet ir vēl darāmi darbi- pamatlīdzekļu un nekustamo īpašumu sakārtošana, 

ceļu novērtēšana. Lūdz apstiprināt pārskatu. 

Debates. 

A.Jaunsleinis norāda, ka nepieciešama programma pamatlīdzekļu atjaunošanai. Sagatavot ilgtermiņa 

plānu. Par debitoriem- tie ir bezcerīgie un gaidām 10 gadus, jeb tādi, ar kuriem strādājam? 

A.Siliņa norāda, ka tie ir, kuriem nokavējums ilgāks par 90 dienām. Šobrīd tas ir tikai novērtējums. 

A.Jaunsleinis jautā par desmitgadīgajiem debitoriem. 

A.Siliņa norāda, ka tie ir iekļauti atsevišķi. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par grāmatvedību” 

13.panta trešo daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību“ 4.pantu un 30.panta trešo daļu, kā arī saskaņā 

ar Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumiem Nr. 1115„Gada pārskata sagatavošanas kārtību”, atklāti 

balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Vārpiņš, 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 pašvaldības "Bilanci" uz 2015.gada 31.decembri saskaņā ar 1.pielikumu 

(veidlapa Nr.1). 
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2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības " Pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem " saskaņā 

ar 2.pielikumu (veidlapa Nr.4-3). 

3. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu" saskaņā ar 

3.pielikumu (veidlapa Nr.4-1). 

4. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Naudas plūsmas pārskatu" saskaņā ar 4.pielikumu 

(veidlapa Nr.2-NP). 

5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" saskaņā ar 

5.pielikumu (veidlapa Nr.1-1). 

6. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu     izmaiņu 

pārskatu" saskaņā ar 6.pielikumu (veidlapa Nr.5). 

7. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Krājumu izmaiņu pārskatu" saskaņā ar 7.pielikumu 

(veidlapa Nr.6). 

8. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības " Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu 

pārskatu" saskaņā ar 8.pielikumu (veidlapa Nr.7-1). 

9. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Aizdevumu izmaiņu pārskatu" saskaņā ar 9.pielikumu 

(veidlapa Nr.7-5). 

10. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un avansu 

maksājumiem" saskaņā ar 10.pielikumu (veidlapa Nr.8-AV). 

11. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par debitoriem (prasībām)" saskaņā ar 

11.pielikumu (veidlapa Nr.8-1). 

12. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par kreditoriem (saistībām)" saskaņā ar 

12.pielikumu (veidlapa Nr.8-2). 

13. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par aizņēmumiem" saskaņā ar 13.pielikumu 

(veidlapa Nr.9-1). 

14. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Pārskats par galvojumiem” saskaņā ar 14.pielikumu ( 

veidlapa Nr.9-2 ). 

15. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem" 

saskaņā ar 15.pielikumu (veidlapa Nr.2-DII). 

16. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par pamatbudžeta izpildi" saskaņā ar 

16.pielikumu (veidlapa Nr.2). 

17. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par speciālā budžeta izpildi" saskaņā ar 

17.pielikumu (veidlapa Nr.2). 

18. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības "Pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu izpildi" saskaņā ar 

18.pielikumu (veidlapa Nr.2). 

19. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Pārskats par galvojumiem” saskaņā ar 19.pielikumu 

(veidlapa Nr.9-2). 

20. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Informācija par nomātiem aktīviem (izņemot finanšu 

nomu) ”(veidlapa Nr.N_1) saskaņā ar 20.pielikumu. 

21. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības „Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem” 

(veidlapa Nr.N_2 ) saskaņā ar 21.pielikumu . 

22. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā pārskata grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu aprakstu saskaņā ar 22.pielikumu. 

23. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā pārskata bilances posteņu 

skaidrojumus un atšifrējumu saskaņā ar 23.pielikumu. 
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24. Apstiprināt vadības ziņojumu pie Ventspils novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā pārskata 

saskaņā ar 24.pielikumu. 

25. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (V.Gruntmanei) Ventspils novada pašvaldības 

konsolidēto 2015.gada pārskata dokumentus iesniegt Valsts kasei līdz 2016.gada 2.maijam. 

26. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram (D.Valdmanis). 

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

Sēdi slēdz plkst. 10.15 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


