
Ar *** apzīmētais teksts un lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

 

  

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

www.ventspilsnovads.lv                         

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

2022.gada 27.oktobrī                                                                                    31 
                                                                                                                                               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    

                Ilva Cērpa 

                Aigars Matisons 

                                    Ilze Judzika 

                                    Agris Bileskalns 

                                    Andis Zariņš 

                                    Gaidis Bože 

                                    Raitis Krūmiņš 

                                    Māris Dadzis 

                                    Elita Kuģeniece 

                                    Dace Vašuka 

                                   Gatis Gāga  

 

Nepiedalās deputāti    Andris Vārpiņš 

                                    Ints Apsītis 

 

Administrācija:     Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

                                    Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

                                    Gatis Landmanis, nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                                    Iveta Straume, pašvaldības attīstības plānotāja 

                                    Jolanta Ziemele, Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 

                                    Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja 

                                    Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem. 

 

1. Par nekustamā īpašuma “Priedes 106”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu 

elektroniskā izsolē.  
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2. Par nekustamā īpašuma “Tiltarāji”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu 

elektroniskā izsolē.  

3. Par nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu 

elektroniskā izsolē. 

4. Par nekustamā īpašuma -zemesgabala “Apses”, Piltenes pagastā, Ventspils novadā, 

atsavināšanu.  

5. Par dzīvokļa īpašumam “Jaunmuiža 2”-3, Vārves pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamo 

daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.  

6. Par dzīvoklim Rūpnīcas iela 5-58, Ugālē, piekrītošā zemesgabala domājamo daļu iegūšanu 

Ukraiņas pilsoņa īpašumā.  

7. Par ceļa servitūtu noteikšanu zemesgabalam “Rudzīši”, Užavas pagastā.  

8. Par lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanu Ventspils novadā.  

9. Par noteikumu “Infrastruktūras projektu ieceru ierosināšanas, izvērtēšanas un ieviešanas 

kārtība Ventspils novada pašvaldībā”  apstiprināšanu.  

10. Par Ventspils novada Popes pirmsskolas izglītības iestādes  “Zemenīte”  pievienošanu 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādei-Popes pamatskolai.  

11. Par Ventspils novada sportistu apbalvošanu.  

12. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu.  

13. Par siltumenerģijas tarifu piemērošanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanai. 

14. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā (protokols Nr.2, 3.§) “Par 

Ventspils novada domes komisijas sastāva noteikšanu”. 

15. Par apbalvojuma “Ventspils novada Goda raksts”  piešķiršanu. 

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos “Dagnijas lauks”, kadastra 

numurs 9878 004 0206,  “Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, “Struņķi”, kadastra 

numurs 98780050045, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 98780030212, Užavas pagasta, 

Ventspils novadā.  

17. Par paredzētās darbības-vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 

akceptēšanu.  

18. Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.  

19. Par Ventspils novada pašvaldības noteikumiem “Par atlīdzību un sociālajām garantijām 

Ventspils novada pašvaldībā”.  

20. Par Ventspils novada pašvaldības noteikumiem “Darbinieku individuālās mēnešalgas 

noteikšanas noteikumi”.  

21. Par Ventspils novada pašvaldības nolikumu “Ventspils novada pašvaldības darbinieku 

novērtēšanas nolikums”. 

 

A.Mucenieks ierosina no darba kārtības izslēgt 9.jautājumu “Par noteikumu “Infrastruktūras projektu 

ieceru ierosināšanas, izvērtēšanas un ieviešanas kārtība Ventspils novada pašvaldībā”  

apstiprināšanu” un papildināt darba kārtību  ar izpilddirektora ziņojumu un sekojošu jautājumu. 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “VNK serviss” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Tārgales un Puzes pagastā. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – 

nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

Apstiprināt šādu 2022.gada 27.oktobra domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par nekustamā īpašuma “Priedes 106”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu 

elektroniskā izsolē.  
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2. Par nekustamā īpašuma “Tiltarāji”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu 

elektroniskā izsolē.  

3. Par nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu 

elektroniskā izsolē. 

4. Par nekustamā īpašuma -zemesgabala “Apses”, Piltenes pagastā, Ventspils novadā, 

atsavināšanu.  

5. Par dzīvokļa īpašumam “Jaunmuiža 2”-3, Vārves pagastā, piekrītošā zemesgabala domājamo 

daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.  

6. Par dzīvoklim Rūpnīcas iela 5-58, Ugālē, piekrītošā zemesgabala domājamo daļu iegūšanu 

Ukraiņas pilsoņa īpašumā.  

7. Par ceļa servitūtu noteikšanu zemesgabalam “Rudzīši”, Užavas pagastā.  

8. Par lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanu Ventspils novadā.  

9. Par Ventspils novada Popes pirmsskolas izglītības iestādes  “Zemenīte”  pievienošanu 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādei-Popes pamatskolai.  

10. Par Ventspils novada sportistu apbalvošanu.  

11. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu.  

12. Par siltumenerģijas tarifu piemērošanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanai. 

13. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā (protokols Nr.2, 3.§) “Par 

Ventspils novada domes komisijas sastāva noteikšanu”. 

14. Par apbalvojuma “Ventspils novada Goda raksts”  piešķiršanu. 

15. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos “Dagnijas lauks”, kadastra 

numurs 9878 004 0206,  “Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, “Struņķi”, kadastra 

numurs 98780050045, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 98780030212, Užavas pagasta, 

Ventspils novadā.  

16. Par paredzētās darbības-vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā, 

akceptēšanu.  

17. Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.  

18. Par Ventspils novada pašvaldības noteikumiem “Par atlīdzību un sociālajām garantijām 

Ventspils novada pašvaldībā”.  

19. Par Ventspils novada pašvaldības noteikumiem “Darbinieku individuālās mēnešalgas 

noteikšanas noteikumi”.  

20. Par Ventspils novada pašvaldības nolikumu “Ventspils novada pašvaldības darbinieku 

novērtēšanas nolikums”. 

21. Par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “VNK serviss” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Tārgales un Puzes pagastā. 

22. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums. 

 

1.§ 
PAR NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA “PRIEDES 106”, TĀRGALES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, 

ATSAVINĀŠANU ELEKTRONISKĀ IZSOLĒ 

(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 20.10.2021. ir saņemts Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja M.Laksberga 

iesniegums (reģ. Nr. IN19449), kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai Ventspils novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Priedes 106”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā (turpmāk 

– Nekustamais īpašums). Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 
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mantas atsavināšanas komisijas  19.01.2022. (sēdes protokols Nr.1, 22.§) un 21.10.2022. (sēdes 

protokols Nr.19, 2.§) lēmumos noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils novada pašvaldības 

Nekustamo īpašumu nodaļa ir veikusi darbības un sakārtojusi dokumentus saistībā ar Nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un sagatavošanu atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa 

pievienojusi dokumentu atvasinājumus: zemesgrāmatu apliecību, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atskaiti par tirgus vērtību.  

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums "Priedes 106", Tārgales pag., Ventspils nov., ar kadastra numuru 

98660081606 (turpmāk – Nekustamais īpašums), kura sastāvā ietilpst viena neapbūvēta zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 98660081606, ar kopējo platību 0,0592 ha, 2022.gada 8.februārī nostiprināts 

Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000622660 uz Ventspils novada pašvaldības 

vārda. Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumam, zemesgabals atrodas Tārgales pagasta 

Akmeņdziru ciema teritorijā, zonējumā – – Savrupmāju apbūves teritorija – vasarnīcu apbūves 

teritrorija (DzS1). Zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601). Nekustamais īpašums Ventspils novada pašvaldības 

iestādēm un struktūrvienībām tām noteikto uzdevumu izpildei netiek izmantots un arī turpmāk nav 

nepieciešams. Zemesgabals nav iznomāts.  

2. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas (NĪVKIS) datiem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660081606, kadastrālā vērtība 

01.01.2022. ir 1178 EUR.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 12.10.2022. 

sagatavotajā "Atzinumā par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ventspils novadā, Tārgales pagastā, 

Akmeņdziras, “Priedes 106”, tirgus vērtību”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 98660081606, ar 

kopējo platību 0,0592 ha, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2022.gada 19.septembrī ir noteikta 1700 

EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro). Labākais izmantošanas veids – zemes gabals, kas piemērots 

vasarnīcas, dārza majas celtniecībai uzturēšanai. 

4. Izrietoši no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļa ietvertā 

tiesiskā regulējuma, atvasinātas publiskas personas mantu var atsavināt, ja tā vairs nav vajadzīga 

normatīvajos aktos pašvaldībām noteikto funkciju izpildei. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu prasībām, publiskas personas 

manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu. Savukārt 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka tās atsavināšanas 

pamatveids ir pārdošana izsolē. Tādējādi, izvērtējot izklāstītos apstākļus un izdarot tiem atbilstošus 

lietderības apsvērumus, secināms, ka ir lietderīgi Nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai, rīkojot 

elektronisko izsoli ar augšupejošu soli, par vērtētāja noteikto tirgus cenu. 

Ievērojot apstākli, ka nekustamais īpašums “Priedes 106”, Tārgales pagastā, kadastra numurs 

98660081606, pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepieciešams, ņemot vērā sertificētā vērtētāja 

noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību, Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas atzinumus (19.01.2022., sēdes prot. Nr.1, 22.§, 

21.10.2022., sēdes prot. Nr.19, 2.§), un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3.panta otro punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 

10.panta pirmo daļu, otro daļu, 29.1, 29.2, 29.3 pantu, Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra 

noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.panta 11.4.apakšpunktu un 

2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.318 “Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”, atklāti balsojot: 

PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, 

A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o 

l e m j: 

 

1. Atsavināt Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Priedes 106”, kadastra numurs 

98660081606, Tārgales pag., Ventspils nov., kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 98660081606, ar kopējo platību 0,07592 ha, elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli 

par sākumcenu 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro). 
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2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Priedes 106”, Tārgales pagastā, izsoles noteikumus (pielikums 

Nr.1 uz 3 lapām) un publicējamo informāciju (pielikums Nr.2 uz 1 lapas). 

 

3. Uzdot Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijai (A.Mucenieks) organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma 

pirmo izsoli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, saskaņā ar izsoles noteikumiem, 

nosakot izsoles sākuma datumu 2022. gada 11. novembris. 

 

4. Noteikt, ka gadījumā, ja nekustamā īpašuma “Priedes 106”, Tārgales pag., pirmā izsole ir 

nesekmīga, Ventspils novada domes vārdā atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 32.panta pirmajai, otrajai, trešajai un piektajai daļai ir tiesīga rīkoties Pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija. 

 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) piecu darba dienu laikā no domes sēdes protokola apstiprināšanas 

organizēt informācijas par nekustamā īpašuma izsoli (pielikumā Nr.2) publicēšanu Latvijas 

Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nodot to publicēšanai pašvaldības laikrakstā 

"Novadnieks" un pašvaldības mājas lapā internetā: www.ventspilsnovads.lv . 

 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas 

nodot šī lēmuma izrakstu Ventspils novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijai, Finanšu nodaļai, Nekustamo īpašumu nodaļai, Tārgales pagasta 

pārvaldei. 
 

2.§ 
PAR NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA “TILTARĀJI”, VĀRVES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, 

ATSAVINĀŠANU ELEKTRONISKĀ IZSOLĒ 

(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 28.01.2022. ir saņemts Vārves pagasta pārvaldes vadītājas G.Ansones 

iesniegums (reģ. Nr. IN1678), kurā izteikts ierosinājums nodot atsavināšanai Ventspils novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Tiltarāji”, Vārves pagastā, Ventspils novadā (turpmāk – 

Nekustamais īpašums). Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijas  23.03.2022. (sēdes protokols Nr.6, 20.§) un 21.10.2022. (sēdes protokols 

Nr.19, 3.§) lēmumos noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils novada pašvaldības Nekustamo 

īpašumu nodaļa ir veikusi darbības un sakārtojusi dokumentus saistībā ar Nekustamā īpašuma 

nosacītās cenas noteikšanu un sagatavošanu atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa 

pievienojusi dokumentu atvasinājumus: zemesgrāmatu apliecību, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atskaiti par tirgus vērtību.  

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums "Tiltarāji", Vārves pag., Ventspils nov., ar kadastra numuru 

98840070217 (turpmāk – Nekustamais īpašums), kura sastāvā ietilpst viena neapbūvēta zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 98840070217, ar kopējo platību 0,3 ha, nostiprināts Vārves pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000619580 uz Ventspils novada pašvaldības vārda 2021.gada 

5.novembrī. Saskaņā ar situācijas plāna eksplikāciju, visu teritoriju aizņem lauksaimniecība 

izmantojamā zeme (ganības). Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumam, zemesgabals atrodas 

Vārves pagastā zonējumā – Lauksaimniecības teritorija (L) un tam ir noteikts nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

https://izsoles.ta.gov.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
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0101). Nekustamais īpašums Ventspils novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām tām 

noteikto uzdevumu izpildei netiek izmantots un arī turpmāk nav nepieciešams. Zemesgabals nav 

iznomāts.  

2. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas (NĪVKIS) datiem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98840070217, kadastrālā vērtība 

01.01.2022. ir 225 EUR.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 12.10.2022. 

sagatavotajā "Atzinumā par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ventspils novadā, Vārves pagastā, 

“Tiltarāji”, tirgus vērtību”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 98840070217, ar kopējo platību 0,3 

ha, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2022.gada 9.septembrī ir noteikta 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi 

simti euro). Labākais izmantošanas veids – neapbūvēts zemes gabals, kas piemērots apbūvei. 

4. Izrietoši no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļa ietvertā 

tiesiskā regulējuma, atvasinātas publiskas personas mantu var atsavināt, ja tā vairs nav vajadzīga 

normatīvajos aktos pašvaldībām noteikto funkciju izpildei. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu prasībām, publiskas personas 

manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu. Savukārt 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka tās atsavināšanas 

pamatveids ir pārdošana izsolē. Tādējādi, izvērtējot izklāstītos apstākļus un izdarot tiem atbilstošus 

lietderības apsvērumus, secināms, ka ir lietderīgi Nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai, rīkojot 

elektronisko izsoli ar augšupejošu soli, par vērtētāja noteikto tirgus cenu. 

Ievērojot apstākli, ka nekustamais īpašums “Tiltarāji”, Vārves pagastā, kadastra numurs 98840070217, 

pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepieciešams, ņemot vērā sertificētā vērtētāja noteikto nekustamā 

īpašuma tirgus vērtību, Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijas atzinumus (23.03.2022., sēdes prot. Nr.6, 20.§, 21.10.2022., sēdes prot. Nr.19, 

3.§), un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.panta pirmo daļu, 3.panta otro punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro 

daļu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, otro daļu, 29.1, 29.2, 

29.3 pantu, Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 11.panta 11.4.apakšpunktu un 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.318 

“Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, 

D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Atsavināt Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Tiltarāji”, kadastra numurs 

98840070217, Vārves pag., Ventspils nov., kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 98840070217, ar kopējo platību 0,3 ha, elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 

sākumcenu 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro). 

 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Tiltarāji”, Vārves pagastā, izsoles noteikumus (pielikums Nr.1 

uz 3 lapām) un publicējamo informāciju (pielikums Nr.2 uz 1 lapas). 

 

3. Uzdot Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijai (A.Mucenieks) organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma 

pirmo izsoli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, saskaņā ar izsoles noteikumiem, 

nosakot izsoles sākuma datumu 2022. gada 11. novembris. 

 

4. Noteikt, ka gadījumā, ja nekustamā īpašuma “Tiltarāji”, Vārves pag., pirmā izsole ir 

nesekmīga, Ventspils novada domes vārdā atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 32.panta pirmajai, otrajai, trešajai un piektajai daļai ir tiesīga rīkoties Pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija. 

 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) piecu darba dienu laikā no domes sēdes protokola 

apstiprināšanas organizēt informācijas par nekustamā īpašuma izsoli (pielikumā Nr.2) 

publicēšanu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nodot to 

https://izsoles.ta.gov.lv/
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publicēšanai pašvaldības laikrakstā "Novadnieks" un pašvaldības mājas lapā 

internetā: www.ventspilsnovads.lv . 

 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas 

nodot šī lēmuma izrakstu Ventspils novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un mantas 

atsavināšanas komisijai, Finanšu nodaļai, Nekustamo īpašumu nodaļai, Vārves pagasta 

pārvaldei. 

 
 

3.§ 
PAR NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA “BRĪVNIEKI”, VĀRVES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, 

ATSAVINĀŠANU ELEKTRONISKĀ IZSOLĒ 

(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 domes Finanšu komitejas (turpmāk – Komiteja) 2022.gada 25.janvāra sēdē 

(protokols Nr.4, 1.§) ir pieņemts atzinums nodot atsavināšanai Ventspils novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu “Brīvnieki”, Vārves pagastā, Ventspils novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums). 

Komitejas 25.01.2022. lēmumā (sēdes protokols Nr.4, 1.§) un Ventspils novada domes Pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas  2022.gada 21.oktobra lēmumā 

(sēdes protokols Nr.19, 4.§) noteikto uzdevumu izpildes ietvaros, Ventspils novada pašvaldības 

Nekustamo īpašumu nodaļa ir veikusi darbības un sakārtojusi dokumentus saistībā ar Nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un sagatavošanu atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa 

pievienojusi dokumentu atvasinājumus: zemesgrāmatu apliecību, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānus, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atskaiti par tirgus vērtību.  

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums “Brīvnieki” ar kadastra numuru 98840070059, Vārves pag., Ventspils 

nov., kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98840070059, platība 1,2546 ha, 

nostiprināts Vārves pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000591518 uz Ventspils novada 

pašvaldības vārda 2019.gada 2.augustā. Saskaņā ar situācijas plāna eksplikāciju, 1,0572 ha no 

kopplatības aizņem lauksaimniecība izmantojamā zeme (ganības), 0,1086 ha – zeme zem ēkām un 

pagalmiem, 0,0888 ha – zeme zem ceļiem. Zemesgabalam noteikts nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101). 

Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumam, zemesgabals atrodas Vārves pagastā, Vārve ciema 

zonējumā – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS). Nekustamais īpašums Ventspils novada pašvaldības 

iestādēm un struktūrvienībām tām noteikto uzdevumu izpildei netiek izmantots un arī turpmāk nav 

nepieciešams. Zemesgabals nav iznomāts.  

2. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas (NĪVKIS) datiem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98840070059, kadastrālā vērtība 

01.01.2022. ir 1338 EUR.  

3. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 14.10.2022. 

sagatavotajā "Atzinumā par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ventspils novadā, Vārves pagastā, Vārve, 

“Brīvnieki”, tirgus vērtību”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 98840070059, ar kopējo platību 

1,2546 ha, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2022.gada 9.septembrī ir noteikta 10’000 EUR (desmit 

tūkstoši euro). Labākais izmantošanas veids – neapbūvēts zemes gabals, kas piemērots apbūvei. 

4. Izrietoši no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļa ietvertā 

tiesiskā regulējuma, atvasinātas publiskas personas mantu var atsavināt, ja tā vairs nav vajadzīga 

normatīvajos aktos pašvaldībām noteikto funkciju izpildei. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu prasībām, publiskas personas 

http://www.ventspilsnovads.lv/


 8 

manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu. Savukārt 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka tās atsavināšanas 

pamatveids ir pārdošana izsolē. Tādējādi, izvērtējot izklāstītos apstākļus un izdarot tiem atbilstošus 

lietderības apsvērumus, secināms, ka ir lietderīgi Nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai, rīkojot 

elektronisko izsoli ar augšupejošu soli, par vērtētāja noteikto tirgus cenu. 

Ievērojot apstākli, ka nekustamais īpašums “Brīvnieki”, Vārves pagastā, kadastra numurs 

98840070059, pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepieciešams, ņemot vērā sertificētā vērtētāja 

noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību, Ventspils novada domes Finanšu komitejas atzinumu 

(25.01.2022., sēdes prot. Nr.4, 1.§, Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 

un mantas atsavināšanas komisijas atzinumu (21.10.2022., sēdes prot. Nr.19, 4.§), un pamatojoties uz 

likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu; Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3.panta otro 

punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta 

otro daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, otro daļu, 29.1, 29.2, 29.3 pantu, Ministru kabineta 

2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 

11.panta 11.4.apakšpunktu un 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.318 “Elektronisko izsoļu vietnes 

noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, 

I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), 

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

 

1.Atsavināt Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Brīvnieki”, kadastra numurs 

98840070059, Vārves pag., Ventspils nov., kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 98840070059, ar kopējo platību 1,2546 ha, elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 

sākumcenu 10’000 EUR (desmit tūkstoši euro). 

 

2.Apstiprināt nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Vārves pagastā, izsoles noteikumus (pielikums Nr.1 uz 

3 lapām) un publicējamo informāciju (pielikums Nr.2 uz 1 lapas). 

 

3.Uzdot Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas 

komisijai (A.Mucenieks) organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirmo izsoli 

elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, saskaņā ar izsoles noteikumiem, nosakot izsoles 

sākuma datumu 2022. gada 11. novembris. 

 

4.Noteikt, ka gadījumā, ja nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Vārves pag., pirmā izsole ir nesekmīga, 

Ventspils novada domes vārdā atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 

pirmajai, otrajai, trešajai un piektajai daļai ir tiesīga rīkoties Pašvaldības dzīvojamo māju 

privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija. 

 

5.Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) piecu darba dienu laikā no domes sēdes protokola apstiprināšanas 

organizēt informācijas par nekustamā īpašuma izsoli (pielikumā Nr.2) publicēšanu Latvijas 

Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nodot to publicēšanai pašvaldības laikrakstā 

"Novadnieks" un pašvaldības mājas lapā internetā: www.ventspilsnovads.lv . 

 

6.Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas nodot 

šī lēmuma izrakstu Ventspils novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas 

komisijai, Finanšu nodaļai, Nekustamo īpašumu nodaļai, Vārves pagasta pārvaldei. 

 

 

4.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMESGABALA “APSES”,  

PILTENES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ, ATSAVINĀŠANU  

(ziņo: G.Landmanis) 
 

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

https://izsoles.ta.gov.lv/
http://www.ventspilsnovads.lv/
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G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2022.gada 21.martā ir saņemts G.G., personas kods ***, deklarētā 

dzīvesvietas adrese: ***.,  iesniegums (reģ. Nr. IN4962), kurā izteikts ierosinājums atsavināt Ventspils 

novada pašvaldībai piederošo un viņai  nomas lietošanā nodoto zemesgabala “Apses” ar kadastra 

apzīmējumu 98330070120,  Piltenes pag., Ventspils nov. Ventspils novada domes Pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 2022.gada 13.aprīļa lēmumā (sēdes 

protokols Nr.7, 4.§) un 2022.gada 21.oktobra lēmumā (sēdes protokols Nr.19, 1.§) noteikto uzdevumu 

izpildes ietvaros, Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa ir veikusi darbības un 

sakārtojusi dokumentus saistībā ar nekustamā īpašuma “Apses” ierakstīšanu zemesgrāmatā, nosacītās 

cenas noteikšanu un sagatavošanu atsavināšanai. Lietai Nekustamo īpašumu nodaļa pievienojusi 

sekojošus dokumentus: zemesgrāmatu apliecību, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus, 

sertificēta vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma patieso vērtību. 

Izskatot lietu, pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē:  

1. Nekustamais īpašums "Apses", kadastra numurs 98330070006, Piltenes pagastā, Ventspils 

novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums), 2022.gada 17.martā nostiprināts Piltenes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000623800 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Nekustamā 

īpašuma sastāvā ietilpst neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98330070120, platība 3,17 

ha. Zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101) un saskaņā ar spēkā esošo Ventspils 

novada teritorijas plānojumu, zemes vienība atrodas Piltenes pagasta teritorijā zonējumā – 

Lauksaimniecības teritorija (L).  

2. Pamatojoties uz Ventspils novada domes 2010.gada 25.novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.30, 

25.§, 2.11.p.), G.G. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu  “Apšnieki” (tagad “Apses”), 

Piltenes pag., Ventspils nov., un 2010.gada 25.novembrī ar G.G. noslēgts Lauku apvidus zemes 

(pirmtiesību) nomas līgums Nr.8-9833-004, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98330070120, 

platība 3,17 ha, Piltenes pag., nodošanu nomas lietojumā lauksaimniecības vajadzībām uz termiņu līdz 

31.12.2030. (saskaņā ar 19.01.2021. noslēgto vienošanos pie zemes nomas līguma).  

3. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra  informācijas 

sistēmas (NĪVKIS) datiem, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 98330070120, kadastrālā vērtība uz 

01.01.2022. ir – 3069 EUR.  

4. SIA „Interbaltija“ sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa (LĪVA sertifikāts Nr.23) 04.09.2022. 

sagatavotajā "Atzinumā par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ventspils novadā, Piltenes pagastā, 

“Apses”, patieso vērtību atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, 

zemesgabala ar kopējo platību 3,17 ha, visvairāk iespējamā patiesā vērtība 2022.gada 10.augustā ir 

8800 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti euro). Labākais izmantošanas veids – lauksaimniecībai 

piemērots zemes gabals. 

5. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt arī persona, kurai Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 

līgums. Savukārt, izrietoši no šā likuma 5.panta otrās daļas un Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra 

noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.punkta 11.4.apakšpunkta 

nosacījumiem, lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu 

atsavināšanas ierosinājuma atteikumu pieņem atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrā daļa paredz, ka īpašumu var atsavināt 

personai ar pirmpirkuma tiesībām par nosacīto cenu, t.i., nekustamā īpašuma vērtību, kas noteikta 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem. Nekustamā īpašuma nosacītā atsavināšanas cena tiek noteikta atbilstoši Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam.  
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Ņemot vērā minēto un Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

mantas atsavināšanas komisijas atzinumus (13.04.2022., sēdes prot. Nr.7, 4.§, 21.10.2022., sēdes prot. 

Nr.19, 1.§), un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta otro daļu, Ministru 

kabineta 2011.gada 01.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta" 11.panta 11.4.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Apses”, kadastra numurs 98330070006, kura 

sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98330070120 ar kopējo platību 3,17 ha, 

Piltenes pagastā, Ventspils novadā, par nosacīto cenu 8800 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti euro), 

pārdodot to pirmpirkuma tiesīgajai personai – G.G. 

 

2. Uzdot pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) trīs darba dienu laikā pēc domes 

sēdes protokola parakstīšanas sagatavot atsavināmā nekustamā īpašuma "Apses", Piltenes pag., 

Ventspils nov., kadastra numurs 98330070006, atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai 

personai par šī lēmuma 1.punktā apstiprināto nosacīto cenu.  

 

3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātā nekustamā īpašuma nosacītā cena (pirkuma maksa) vai 

avansa maksājums 10% apmērā iemaksājama atsavināšanas paziņojumā norādītajā Ventspils 

novada pašvaldības bankas kontā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad atsavināšanas 

ierosinātājs saņēmis atsavināšanas paziņojumu. 

 

4. Uzdot pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) viena mēneša laikā no 

parakstītas pirkuma līguma kopijas saņemšanas izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites 

(bilances) nekustamā īpašuma “Apses”, kadastra numurs 98330070006, Piltenes pag., sastāvā esošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 98330070120, platība 3,17 ha. 

 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes   protokola 

parakstīšanas protokola izrakstu: 

5.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā kopā ar atsavināšanas paziņojumu G.G., adrese: ***; 

5.2. nosūtīt uz e-pastu: ***;  

5.3. nodot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis), Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis). 

 

 

5.§ 
PAR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMAM "JAUNMUIŽA 2" - 3, VĀRVES PAGASTĀ,  

PIEKRĪTOŠĀ ZEMESGABALA DOMĀJAMO DAĻU  

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 2022.gada 3.oktobrī saņemts V.Z., personas kods ***, norādītā 

dzīvesvietas adrese ***., pilnvarnieces D.J. iesniegums (reģ. Nr. IN20380) ar lūgumu piešķirt īpašumā 

bez atlīdzības viņas valdījumā esošam dzīvokļa īpašumam "Jaunmuiža 2" - 3, Vārves pagastā, 

mailto:jaunobe@apollo.lv
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piekrītošā zemesgabala domājamās daļas. Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 

1993.gada 1.jūnija "Vienošanās par dzīvojamās mājas nošķiršanu", 04.01.2022. Ģenerālpilnvaras 

kopija. 

Izskatot V. Z. iesniegumu, lietā esošos dokumentus, datus Valsts zemes dienesta (VZD) 

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

1) Dzīvokļa īpašums "Jaunmuiža 2" - 3, kadastra Nr. 98849000328, Vārves pag., Ventspils nov., 

atrodas daudzdzīvokļu (4 dzīvokļi) mājā "Jaunmuiža 2", kura ierakstīta Vārves pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 454 uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa "Jaunmuiža 

2" - 3, kadastra Nr. 98849000328, kopējā platība ir 41,7 m2, tam piekrītošā mājas kopīpašuma daļa 

– 417/1665. Māja atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 

012 0025, platība 0,0948 ha (948 m2). Dzīvokli "Jaunmuiža 2" - 3 ir privatizējusi V.Z., izpērkot to 

no SIA „Ventava” saskaņā ar 1993.gada 1.jūnija "Vienošanos par dzīvojamās mājas nošķiršanu".  

2) Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka "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”, 

75. panta ceturto daļu, kas paredz: "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 2022.gada 20.oktobra atzinumu (protokols Nr.9, 1.§), un pamatojoties 

uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 17.punktu; likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju" 75.panta pirmo daļu, 4.daļu; Paziņošanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

6.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – 

nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Nodot V.Z., personas kods ***, īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašumam "Jaumnmuiža 2" - 3, 

kadastra Nr. 98849000328, piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 012 0025, 

platība 0,0948 ha, 417/1665 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 9884 012 0025, 

platība 0,0948 ha, 417/1665 domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības šī lēmuma 1.punktā minētajai 

personai. 

3. Uzdot pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību  (A. Āķis) viena mēneša laikā no šī 

lēmuma 2.punktā minētās vienošanās saņemšanas dienas, izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļu 

uzskaites (bilances) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9884 012 0025, platība 0,0948 ha, 

417/1665 domājamās daļas.  

4. 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 (E. Ozoliņa) piecu darbdienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu: 

5.1. nodot pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā izsniegšanai V.Z. pilnvarniecei D.J. pret 

parakstu; 

5.2. nodot: Nekustamo īpašumu nodaļai; Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību; Vārves 

pagasta pārvaldei.  
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6.§ 
PAR DZĪVOKLIM RUPNĪCAS IELA 5-58, UGĀLĒ, PIEKRĪTOŠĀ ZEMESGABALA DOMĀJAMO 

DAĻU IEGŪŠANU UKRAINAS PILSOŅA 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. 

Sakarā ar Ukrainas pilsoņa D.K. (pasē – D.K.), personas kods ***, norādītā dzīvesvietas adrese: ***., 

06.10.2022. iesniegumu (reģ. Nr. IN20962) ar lūgumu atsavināt viņa īrēto dzīvokli Rūpnīcas iela 5-

58, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, domē izskatāms jautājums par viņa kā Ukrainas pilsoņa 

tiesībām iegūt īpašumā atsavināmā dzīvokļa īpašumam piekrītošā zemesgabala domājamās daļas. 

Iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas: 01.08.2022. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 11.-

1.1./33, izdruka no Valsts datorizētās zemesgrāmatas.  

No lietā esošiem materiāliem, datiem Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts 

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

1) Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 5-58, Ugālē, kadastra Nr. 9870 900 0453, kura sastāvā 

ietilpst 3-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 61,7 m2, mājas kopīpašuma domājamā daļa un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 9870 004 0143, platība 0,4413 ha, 5880/260400 domājamās daļas, 

īrēšanu 01.08.2022. noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 11.-1.1./33 ar D.K.. D.K. 13.12.2021. 

Latvijā izsniegta uzturēšanās atļauja Nr. UA2041311 ar termiņu līdz 06.12.2022. Dzīvokļa īpašums 

Rūpnīcas iela 5-58, Ugālē, 06.10.2022. reģistrēts Ugāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 423 

58  uz Ventspils novada pašvaldības vārda.  

2) Pēc īrnieka ierosinājuma Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 

un mantas atsavināšanas komisija (turpmāk Komisija) 2022. gada 23. septembrī pieņēmusi lēmumu 

(protokols Nr.16, 16.§) par D. K. īrētā dzīvokļa Rūpnīcas iela 5-58, Ugālē, atsavināšanu īrniekam. Lai 

D.K. kā Ukrainas pilsonis (Ukrainas pilsoņa pase ***) varētu iegūt īpašumā zemi, atbilstoši likuma 

,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.-31.panta nosacījumiem, nepieciešams pašvaldības domes 

lēmums. Zemes vienībai Rūpnīcas iela 5, kadastra apzīmējums 9870 004 0143, kopējā platība 0,4413 

ha, saskaņā ar VZD NĪVKIS datiem ir noteikts lietošanas mērķis ir: Trīs, četru un piecu stāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702). Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada  teritorijas 

plānojumu zemes vienība atrodas Ugāles ciemā zonējumā: Daudzsstāvu dzīvojamo māju apbūves 

teritorija (DzD). Tādējādi konstatēts, ka uz zemes vienību Rūpnīcas iela 5, kadastra apzīmējums 9870 

004 0143, neattiecas likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta 2.daļā minētie 

ierobežojumi tās iegūšanai trešo (ārpus-ES) valstu pilsoņu īpašumā.  

Ievērojot augstākminēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu; likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturto daļu; 29.panta otrās daļas 

4.punktu un 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 – 

13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, 

A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o 

l e m j: 
 

1. Piekrist, ka Ukrainas pilsonis D.K., personas kods *** iegūst īpašumā dzīvokļa īpašumam Rūpnīcas 

iela 5 –58, kadastra Nr. 9870 900 0453, piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9870 

004 0143 ar kopplatību 0,4413 ha, kura atrodas adresē: Rūpnīcas iela 5, Ugālē, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā, 5880/260400 domājamās daļas. 
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2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresēts un 

trešās personas var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, kurā atbilstoši APL 189.panta pirmajai 

daļai iesniedzams pieteikums viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas šī 

lēmuma izrakstu (kopā ar izziņu par tiesībām iegūt zermi īpašumā) nodot pašvaldības Apmeklētāju 

pieņemšanas centrā izsniegšanai D. K. 
 

7.§ 
PAR CEĻA SERVITŪTA NOTEIKŠANU ZEMESGABALAM "RUDZĪŠI" 

UŽAVAS 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 ir saņemts A.J., dzīvojoša ***,  iesniegums (reģistrēts 11.10.2022. ar Nr. 

IN21509) ar lūgumu nostiprināt ceļa servitūtu par labu viņam piederošajam nekustamam īpašumam 

"***", kadastra Nr. ***, apgrūtinot Ventspils novada pašvaldības (turpmāk Pašvaldība) valdījumā 

esošo zemesgabalu "Rudzīši", kadastra Nr. 9878 001 0130. Iesniegumam pievienota ceļa servitūta 

izvietojuma shēma.  

No lietā esošiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē, nekustamais īpašums "***", 

kadastra Nr. ***, 02.08.1999. ierakstīts Užavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.205 uz A.J. 

vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst divas zemes vienības, tai skaitā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu ***, platība 1,3 ha. Piekļuve zemes vienībai "***" ar kad. apzīmējumu *** iespējama pa 

ierīkoto nobrauktuvi no pašvaldības ceļa Uz-28 Lejiņas-Pludmale, caur pašvaldībai piekritīgo zemes 

vienību ar zemes vienībai ar kad. apzīmējumu 9878 001 0130. Pašvaldības ceļam Uz-28 Lejiņas-

Pludmale nesen pabeigti atjaunošanas/pārbūves darbi, veicot dubultās virsmas apstrādi un ierīkojot ar 

piegulošo zemju īpašniekiem saskaņotas nobrauktuves.     

Saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 6.1 pantu: „(1) Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš 

ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts 

vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos 

esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna. (2) Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus 

sakarā ar servitūta nodibināšanu izskata tiesa.” Saskaņā ar Civillikuma 1156.pantu - ar ceļa servitūtu 

var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu - servitūtus nodibina ar 

likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu.  

Ievērojot augstākminēto, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2022.gada 20.oktobra atzinumu (protokols Nr.9, 3.§), un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 17.punktu; likuma "Par autoceļiem" 6.1 pantu;  Civillikuma 1130., 1131, 1151., 

1156., 1158., 1231.panta 3.apakšpunktu, Paziņošanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 9.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – 

nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Piekrist braucamā ceļa servitūta aptuveni 15 m garumā* nodibināšanai, apgrūtinot pašvaldības 

nekustamo īpašumu "Rudzīši", kadastra Nr. 9878 001 0130 (kalpojošais nekustamais īpašums), 

Užavā, Užavas pagastā, Ventspils novadā, par labu nekustamā īpašuma "***", kadastra Nr. *** 

(valdošais nekustamais īpašums), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, atbilstoši lēmuma 

grafiskajam pielikumam (Grafiskais pielikums).   
*- projektējot un izbūvējot braucamo ceļu, ceļa tehniskie parametri var tikt precizēti.  
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2. Uzdot Nekustamo īpašumu  nodaļai (G. Landmanis) desmit darba dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes protokola parakstīšanas sagatavot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu 

saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu un organizēt tā parakstīšanu. 

 

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

parakstīšanas šā lēmuma izrakstu: 

3.1.  nosūtīt e-doc formātā iesniedzējam uz norādīto e-pasta adresi: *** 

3.2.  nodot Užavas pag. pārvaldei, Nekustamo īpašumu nodaļai. 

 
Lēmuma pielikumā: Grafiskais pielikums – zemes vienību un ceļa servitūta izvietojuma shēma. 

 

 

8.§ 
PAR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS MAKSAS NOTEIKŠANU VENTSPILS NOVADĀ 

(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 ir saņemts SIA “Interbaltija” sertificēta vērtētāja Arņa Zeiļa 2022.gada 

14.oktobra Atzinums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas novērtējumu. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi" (turpmāk – Noteikumi), 30.4. apakšpunktam - neapbūvēts zemesgabala 

nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atsavinātas publiskas 

personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas 

cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu (bet tā nedrīkst 

būt mazāka par 28 EUR/gadā). Zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas maksu pārskata 

atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai, un maina ne retāk kā reizi sešos gados. Nomnieks 

kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt 

uz konkrētu nomnieku.  

Sertificētais vērtētājs A. Zeilis, balstoties uz lauksaimniecības zemes nomas tirgus datiem, 

Atzinumā novērtējis, ka lauksaimniecības zemes tirgus nomas maksa Ventspils novadā ir 55 - 85 

EUR/ha gadā. Ar vidējo nosacīto lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1 ha Ventspils novadā 

Atzinuma ietvaros tiek saprasts – pašvaldībai piederošs vai pašvaldības pārvaldīšanā esošs 

lauksaimniecībā izmantojams zemes gabals bez apgrūtinājumiem, kas atrodas pagastu teritorijās ar 

ērtas piebraukšanas iespējām, kuram ir neregulāras konfigurācijas forma un lauksaimniecībai 

piemērots reljefs, kas tiek apstrādāts, un kura zemes vidējais kvalitātes rādītājs LIZ ballēs ir 39. 

Izvērtējot pieejamo informāciju un veicot zemes nomas maksas analīzi, vērtētājs konstatējis, ka 

lauksaimniecības zemju nomas maksa Ventspils novadā ir no 40 – 120 EUR/ha gadā. Pēc LAD datiem 

(fiksēti uz 2020. gadu) Ventspils novadā lauksaimniecības zemes aizņēma 19,7% Ventspils novada 

teritorijas, jeb 48'436 ha: 62,7% aramzeme, 19,02 % ganības, 17,5 % pļavas un 0,8% augļu dārzi. 

Lielākās kultūraugu platības deklarētas Vārves, Tārgales un Ances pagastos. Pēc lauksaimniecības 

dzīvnieku skaita visvairāk liellopus audzē Ances un Vārves pagastā, lielākais cūku skaits ir Vārves, 

Užavas un Popes pagastos. Bioloģiskajā lauksaimniecībā Ventspils novadā nodarbojas ar graudaugu, 

dārzeņu, mājlopu, ogu un augļu audzēšanu, medus ievākšanu un siena sagatavošanu. Lielākais 

bioloģisko lauksaimniecību skaits ir Ances pagastā. 

Ievērojot minēto, Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 2022.gada 20.oktobra atzinumu (protokols Nr.9, 4.§),Pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.a.punktu, 2018.gada 19.jūnija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 
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30.4.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldībai piederošās, valdījumā esošās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes nomas maksu: 
Pagasts Mērvienība Cena, bez 

PVN 

EUR 

  

Ances pagasts par 1 (viens) ha gadā 55   

Jūrkalnes pagasts par 1 (viens) ha gadā 70   

Piltenes pagasts par 1 (viens) ha gadā 77   

Popes pagasts par 1 (viens) ha gadā 75  

Puzes pagasts par 1 (viens) ha gadā 70  

Tārgales pagasts par 1 (viens) ha gadā 77  

Ugāles pagasts par 1 (viens) ha gadā 70  

Usmas pagasts par 1 (viens) ha gadā 70  

Užavas pagasts par 1 (viens) ha gadā 85  

Vārves pagasts par 1 (viens) ha gadā 77  

Ziru pagasts par 1 (viens) ha gadā 80  

Zlēku pagasts par 1 (viens) ha gadā 70  

2.  Ja zemesgabals iznomāts vasarnīcu un dārzkopības teritorijās, zemes nomas maksa ir 1,5% apmērā 

no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR (bez PVN). 

3.  Ja zemesgabals iznomāts biedrībām un nodibinājumiem vai zemesgabalam ir noteikts starpgabala 

statuss, gada zemes nomas maksa ir 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne 

mazāka kā 28 EUR (bez PVN). 

4.  Neapbūvētiem zemesgabaliem lauku apvidū, kuri tiek iznomāti personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam, un 

neapbūvētiem zemesgabaliem Piltenes pilsētā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, ar nosacījumu, ka 

nomnieks zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas 

piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas 

maksa tiek noteikta: 

4.1.  platībām līdz 0,05 ha (500 m2) - 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne 

mazāk kā 7 EUR gadā (bez PVN);  

4.2. platībām no 0,0501 ha līdz 0,1 ha (500 m2 – 1000 m2) – 3 % apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 10 EUR gadā (bez PVN); 

4.3.  platībām no 0,1001 ha līdz 0,15 ha (1000 m2 – 1500 m2) - 3 % apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 15 EUR gadā (bez PVN); 

5. Lēmuma 1. punktā noteiktā lauksaimniecības zemes nomas maksa tiek pārskatīta ne retāk kā reizi 

sešos gados. Ar šo lēmumu noteiktā zemes nomas maksa piemērojama nomas līgumiem, kuri tiek 

slēgti vai pagarināti sākot ar 2022. gada 1. novembri.  

6. Līdz 2022.gada 31.oktobrim noslēgtajiem zemes nomas līgumiem izmaiņas tiek piemērotas ar 

01.07.2023. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G. Landmanis) brīdināt nomniekus par zemes 

nomas maksas izmaiņām un organizēt zemes nomas līgumu pārslēgšanu. 

7. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas dienas tā 

izrakstu: 

7.1.  nodot publicēšanai Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv; 

7.2.  nodot Nekustamo īpašumu nodaļai, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Nodokļu 

nodaļai, Piltenes pilsētas un visu pagastu pārvaldēm.  
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9.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA POPES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “ZEMENĪTE” 

PIEVIENOŠANU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI-POPES 

PAMATSKOLAI  

(ziņo: A.Klimoviča) 
 

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

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādē - Popes pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte”, 

reģistrācijas Nr.4101900548, adrese: Skolas iela 14, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614, 

2022./2023. mācību gadā ir reģistrēti  45 izglītojamie, no tiem 5-6 gadīgie bērni - 21.  

Pievienojot Popes pirmsskolas izglītības iestādi “Zemenīte” Popes pamatskolai (reģistrācijas 

Nr4112900049), kurā mācās 69 izglītojamie, tiks stiprināta izglītības pakāpju sasaiste, nodrošināta 

vienmērīga pāreja no pirmsskolas izglītības posma uz pamatizglītības posmu, veicināta vispārīgo 

prasmju apguve un iekļaujoša izglītības vide.  

Izveidojot vienu izglītības iestādi, kurā iespējams apgūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību, 

izglītojamajiem tiks nodrošināta vienota pieeja un pēctecība mācību satura apguvē. Tā kā Popes 

pamatskola atrodas tā paša Ventspils novada pagasta administratīvajā teritorijā, pašvaldības izglītības 

pakalpojumu pieejamība un piedāvājums iedzīvotājiem saglabāsies nemainīgs. Vienlaikus abu norādīto 

izglītības iestāžu apvienošana, no ekonomiskā izdevīguma un lietderības apsvēruma viedokļa, 

nodrošinās funkcionāli vienotu un racionālu izglītības iestāžu infrastruktūras izmantošanu, un šīs 

optimizācijas rezultātā - efektīvāku rīcībā esošo administratīvo resursu un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 

1.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu un piekto daļu, 24.panta 

piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, 201 un 22.pantu, Ministru kabineta 

2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju 

reģistrācijas kārtība”17.punktu, kā arī ievērojot Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas 2022.gada 20.oktobra sēdes lēmumā ietverto atzinumu (protokols Nr.11, 

4.§), atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – 

nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

       

1. Līdz 2023.gada 30.martam reorganizēt Ventspils novada  Popes pirmsskolas izglītības iestādi 

“Zemenīte”, reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā ar Nr.4101900548, juridiskā adrese: Skolas iela 14,  

Pope, Popes pagasts,Ventspils novads, LV-3614. 

2. Noteikt, ka šā lēmumā 1.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma par 

Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” reorganizāciju, pievienojot Popes pamatskolai, 

saņemšanas. 

3. Noteikt, ka Ventspils novada Popes pamatskola ir Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” 

darba tiesisko attiecību, tiesību un saistību, lietu pārņēmēja. 

4. Nodot Ventspils novada Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” pirmsskolas izglītības 

programmu (kods 01011111) un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem programmas ( kods 01015811) īstenošanu Popes pamatskolai. 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Krilovskim izveidot Ventspils novada 

Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” reorganizācijas komisiju, lai organizētu: 

5.1.iestādes slēguma bilances sagatavošanu pēc stāvokļa uz 2023.gada 1.martu; 

5.2.iestādes ēkas, materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, lietu un dokumentu nodošanu Popes pamatskolas 

valdījumā; 



 17 

5.3. attiecīgajā daļā iestādes dokumentu nodošanu glabāšanā Valsts arhīvā. 

6. Uzdot Ventspils novada Popes pamatskolas direktorei P.Sniedziņai veikt Ventspils novada Popes 

pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” vadītāja darba pienākumus, sākot ar 2022.gada 

1.novembri līdz Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” reorganizācijas pabeigšanai. 

7. Uzdot Ventspils novada Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” vadītāja pienākumu 

izpildītājai P.Sniedziņai  desmit dienu laikā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma par 

izglītības iestādes reorganizāciju saņemšanas informēt Ventspils novada Popes  pirmsskolas 

izglītības iestādes “Zemenīte” izglītojamo vecākus, pedagogus un tehniskos darbiniekus par 

Ventspils novada Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” pievienošanu Popes 

pamatskolai. 

8. Uzdot Ventspils novada Popes pamatskolas direktorei (P.Sniedziņa): 

8.1.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Ventspils novada Popes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Zemenīte” darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās, attiecīgi piedāvājot tās 

turpināt Popes pamatskolā vai tās izbeidzot, ņemot vērā Popes pamatskolas apstiprināto štatu 

sarakstu (atbildīgā P.Sniedziņa). 

8.2.līdz 2023.gada 25.martam organizēt Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārņemšanu; 

8.3.sagatavot Popes pamatskolas nolikuma projektu un iesniegt Ventspils novada domē apstiprināšanai 

līdz 2023.gada 25.martam; 

8.4.desmit dienu laikā pēc Popes pamatskolas nolikuma apstiprināšanas iesniegt nepieciešamos 

dokumentus grozījumu reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā; 

8.5.nodrošināt ar reorganizāciju saistīto grozījumu izdarīšanu izglītības iestādes iekšējos tiesību aktos 

līdz 2023.gada 30.martam. 

9.Uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča): 

9.1.atbilstoši izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktam nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai 

Ventspils novada Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” reorganizācijas saskaņošanai 

nepieciešamos dokumentus; 

9.2.atbilstoši Izglītības likuma 24.panta piektajai daļai 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot 

Izglītības iestāžu reģistram par Ventspils novada Popes pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” 

pievienošanu Popes pirmsskolai, norādot, ka iestāde beidz pastāvēt kā patstāvīga izglītības iestāde, 

un izslēgt to no izglītības iestāžu reģistra. 

10.Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar šā lēmuma izpildi, sedzami no Ventspils novada pašvaldības 

budžeta finanšu līdzekļiem. 

11.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 

12.Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai (K.Ņikoļenko) sagatavot 

grozījumus Ventspils novada domes saistošajos noteikumos “Ventspils novada pašvaldības 

nolikums”. 

13.Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot tā izrakstu Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča), pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis), Popes pamatskolai (P.Sniedziņa), 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Juridiskai nodaļai (K.Ņikoļenko), Personāla 

nodaļai (I.Stradiņa). 
 

10.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA SPORTISTU  APBALVOŠANU 

(ziņo: J.Ziemele) 
 

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

J.Ziemele informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas  29.09.2022. un 20.10.2022.  lēmumu  

„Par naudas balvu un Atzinības rakstu piešķiršana sportā par izciliem sasniegumiem“ 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 – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Piešķirt Atzinības rakstu un naudas balvu sportā: 

1.1 Imantam Čaklim (personas kods ***), adrese: ***), par iegūto 3. vietu Pasaules čempionātā 

orientēšanās sportā rogainingā komandām – 300,00 euro  pēc nodokļu nomaksas. 

1.2 Laurai Čaklei (personas kods ***), adrese: ***), par iegūto 2. vietu Latvijas Republikas 

čempionātā taku skrējienos   – 150,00 euro  pēc nodokļu nomaksas; 

1.3 Elvijam Siliņam (personas kods ***), adrese: ***), par iegūto 1. vietu Latvijas izlases satāvā 

Eiropas čempionātā komandām galda hokejā   – 40,00 euro  pēc nodokļu nomaksas; 

1.4 Alvim Siliņam (personas kods ***), adrese: ***), par iegūto 1. vietu Latvijas izlases satāvā 

Eiropas čempionātā komandām galda hokejā  – 40,00 euro  pēc nodokļu nomaksas. 

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim) veikt naudas balvu izmaksu šā 

lēmuma 1. punktā minētajām personām. 

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

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim. 

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

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

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim), pašvaldības izpilddirektoram 

(J.Krilovskim). 

 

11.§ 
PAR   VENTSPILS NOVADA 

SPORTISTU UN TRENERU APBALVOŠANU 

(ziņo: J.Ziemele) 
 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Bērnu un jaunatnes 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 29.09.2022.  lēmumu „Par naudas balvu un 

Atzinības rakstu piešķiršana sportā par izciliem sasniegumiem“ 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 – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – 

nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Piešķirt Atzinības rakstus un naudas balvas sportā (vald.f. 15.03.): 

1.1. Eduardam Strelkovam (personas kods ***.), Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknim par 

iegūto 1.vietu tāllēkšanā un 110 m barjerskriešanā Latvijas Republikas čempionātā 

vieglatlētikā U16 grupā, – 200,00 EUR pēc nodokļu nomaksas;    
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1.2. Dainim Lodiņam (personas kods ***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

trenerim par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātos vieglatlētikā  

–  100,00  euro pēc nodokļu nomaksas; 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim) veikt naudas balvu izmaksu, šā 

lēmuma 1. punktā minētajām personām. 

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

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpiddrirektoram J.Krilovskim. 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) 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 (A.Āķim), pašvaldības izpilddirektoram 

J.Krilovskim. 

 

12.§ 
PAR SILTUMENERĢIJAS TARIFU PIEMĒROŠANU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU 

PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI  

(ziņo: A.Mucenieks) 
 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ģimenes ārsts ir speciālists, kas nodrošina primāro veselības aprūpi - tas ir pirmais saskarsmes posms 

starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā risina iedzīvotāju veselības 

problēmas.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

Veselības aprūpes finansēšanas likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka veselības aprūpes 

finansēšanas avoti ir pašvaldību budžeta finansējums saskaņā ar pašvaldību lēmumiem, kas pieņemti 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī atsevišķu pakalpojumu izmaksu 

segšanai. Veselības aprūpe ir pasākumu kopums, ko sniedz veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji 

personas veselības nodrošināšanai, uzturēšanai un atjaunošanai.  

Ventspils novada administratīvajā teritorijā darbojas 7 ģimenes ārstu prakses, kas ārstu prakšu 

uzturēšanai izmanto Ventspils novada pašvaldības ārstu praksēm iznomātās telpas.  Ņemot vērā valstī 

esošo situāciju ar ģimenes ārstu piesaisti darbam pašvaldības administratīvajā teritorijā, atverot 

ģimenes ārstu prakses tās teritorijā, ir nepieciešams rast risinājumu šīs jomas stiprināšanai un 

atbalstīšanai esošajā situācijā, kad pasaules globālās situācijas ietekmē ir būtiski pieaugušas tai skaitā 

siltumenerģijas piegādes izmaksas, jo tas tieši ietekmē pašvaldībā esošo ģimenes ārstu prakses 

pastāvēšanu un pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, līdz ar to arī pašvaldības iespēju nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” 

ietvertās autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanu.  

Ņemot vērā siltumapgādes tarifa ievērojamu pieaugumu, tai skaitā juridiskām personām visos 

Ventspils novada pagastos, kuros atvērtas ģimenes ārstu prakses, un ievērojot likumā “Par 

pašvaldībām” 21.panta otrajā daļā noteikto principu, ka domes lēmumiem jābūt maksimāli 

lietderīgiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Veselības aprūpes finansēšanas likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu, un 

Ventspils novada domes Finanšu komitejas 2022.gada 20.oktobra atzinumu (protokols Nr.17, 8.§), 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, 

R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, 

ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā I.Cērpai, n o l e m j: 

 

1. Noteikt no 15.10.2022. līdz 30.04.2023. Ventspils novada administratīvajā teritorijā strādājošām 

ģimenes ārstu praksēm siltumenerģijas piegādes tarifus apmērā atbilstoši šī lēmuma pielikumam. 
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2. Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību paredzēt 

starpību, kas rodas šī lēmuma pielikumā norādīto tarifu piemērošanas rezultātā, Ventspils novada 

pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumos un 2023.gada budžetā.   

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot tā izrakstu Ventspils novada 

pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), SIA “VNK 

serviss” Valdei (D.Skudra).  

 

13.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2021.GADA 1.JŪLIJA LĒMUMĀ 

(PROTOKOLS Nr.2, 3.§) „PAR VENTSPILS NOVADA DOMES KOMISIJAS SASTĀVA 

NOTEIKŠANU“  

(ziņo: A.Mucenieks) 
 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ar Ventspils novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu „Par Ventspils novada domes komisijas sastāva 

noteikšanu“ (protokols Nr.2, 3.§) tika apstiprināts Ventspils novada domes Bērnu lietu sadarbības 

grupas sastāvs. 

Ventspils novada pašvaldībā 24.10.2022. saņemts (reģ.Nr.IN22636) Izglītības pārvaldes vadītājas 

Ainas Klimovičas iesniegums, kurā lūgts atbrīvot no Bērnu lietu sadarbības grupas locekļa pienākumu  

pildīšanas. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgāku Bērnu lietu sadarbības grupas darbību, un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā I.Judzikai, n o l e m 

j: 

 

1. Atbrīvot Ventspils novada  pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju Ainu Klimoviču no Ventspils 

novada domes Bērnu lietu sadarbības grupas locekļa pienākumu pildīšanas.  

2. Atbrīvot Ventspils novada Sociālā dienesta vadītājas vietnieci Sandru Citoviču no Ventspils 

novada domes Bērnu lietu sadarbības grupas locekļa pienākumu pildīšanas.  

3. Iecelt par Bērnu lietu sadarbības grupas locekli Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāju Andu 

Vītolu. 

4. Iecelt par Bērnu lietu sadarbības grupas locekli Ventspils novada Tārgales pamatskolas direktori 

Ilzi Judziku. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

6. Personāla nodaļas vadītājai I.Stradiņai 15 dienu laikā nodrošināt valsts amatpersonu saraksta 

grozījumu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmu. 

7. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (A.Āķis, M.Ikše), Bērnu lietu sadarbības grupai, Izglītības pārvaldes 

vadītājai Ainai Klimovičai, Sociālam dienestam -Andai Vītolai, Sandrai Citovičai, Tārgales 

pamatskolas direktorei Ilzei Judzikai. 
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14.§ 
PAR APBALVOJUMA ”VENTSPILS NOVADA GODA RAKSTS”  

PIEŠĶIRŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 
 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Jautājumi. 

D.Vašuka vēlas uzzināt par pārējiem apbalvojamiem. 

A.Mucenieks sniedz informāciju. 

D.Vašuka ierosina balsot par katru kandidātu atsevišķi. 

Deputātiem nav iebildumu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemti sekojoši iesniegumi:  

1) 18.10.2021. Zlēku pagasta iedzīvotāju iesniegums (reģ.nr.IN22223) ar ierosinājumu apbalvot Zlēku 

pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Cekuli – “Par ieguldījumu pagasta attīstībā, kultūrvēsturiskās vides 

saglabāšanā un uzturēšanā, atsaucību saskarsmē ar ikvienu zlēcinieku”; 

2) 06.10.2021. Piltenes pilsētas iedzīvotāju iesniegums (reģ.nr.IN20985) ar ierosinājumu apbalvot 

Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju Aigaru Kresu – “Par ieinteresētību un profesionālu attieksmi, 

organizējot Piltenes infrastruktūras sakārtošanas darbus, jaunām idejām, uzlabojot iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti”; 

3) 18.10.2021. Ventspils novada iedzīvotāju iesniegums (reģ.nr.IN22182) ar ierosinājumu apbalvot 

Ventspils novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju Sandru Jurciku - “Par ilggadēju ar sirdsdegsmi un augstu 

atbildības sajūtu veiktu darbu Ventspils novada Bāriņtiesā”; 

4) 17.10.2021. Vārves pagasta pārvaldes iesniegums (reģ.nr.IN22076) ar ierosinājumu apbalvot 

Atpūtas vietu MiniZoo “Buki” (SIA “4A&V”, reģ.Nr.41203038892)– “Par veiksmīgu ieguldījumu 

Vārves pagasta un Ventspils novada attīstībā, nodarbojoties ar uzņēmējdarbību, tūristu piesaisti, tā 

popularizējot Vārves pagastu un Ventspils novadu, veidojot pozitīvu tēlu novadā”; 

5) 17.10.2021. Vārves pagasta pārvaldes iesniegums (reģ.nr.IN22078) ar ierosinājumu apbalvot 

zemessardzes 46.kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Jāni Lakševicu– “Par ieguldījumu 

Ventspils novada jauniešu patriotiskajā audzināšanā”; 

2022.gada 21.oktobrī Ventspils novada domes Apbalvošanas komisija ir izskatījusi minētos 

iesniegumus, un saskaņā ar Ventspils novada domes 2011.gada 29.septembra nolikumā Nr.6 

”Ventspils novada domes apbalvošanas komisijas nolikums” (protokols Nr. 47, 3.§) un Ventspils 

novada domes 2011.gada 29.septembra nolikumā Nr.7 ”Par Ventspils novada pašvaldības 

apbalvojumiem” (protokols Nr. 47, 3.§), noteikto kārtību, ir pieņēmusi lēmumu par Ventspils novada 

pašvaldības apbalvojuma ”Ventspils novada Goda raksts” piešķiršanu (protokols Nr.3). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ventspils novada domes 2011.gada 29.septembra 

nolikuma Nr.7 ”Par Ventspils novada pašvaldības apbalvojumiem” 24.punktu, Ventspils novada 

domes Apbalvošanas komisijas 19.10.2021. lēmumu (protokols Nr.3), likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

 

1. Piešķirt apbalvojumu ”Ventspils novada Goda raksts”: 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  

– nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1.1. Zlēku pagasta pārvaldes vadītājai Daigai Cekulei – “Par ieguldījumu pagasta attīstībā, 

kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā un uzturēšanā, atsaucību saskarsmē ar ikvienu zlēcinieku”; 
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atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, 

I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  

– 1 balss (D.Vašuka), ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1.2. Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājam Aigaram Kresam – “Par ieinteresētību un 

profesionālu attieksmi, organizējot Piltenes infrastruktūras sakārtošanas darbus, jaunām 

idejām, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti”; 

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  

– nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1.3. Ventspils novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai Sandrai Jurcikai - “Par ilggadēju ar 

sirdsdegsmi un augstu atbildības sajūtu veiktu darbu Ventspils novada Bāriņtiesā”; 

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  

– nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1.4. Atpūtas vietai MiniZoo “Buki” (SIA “4A&V”, reģ.Nr.41203038892)– “Par veiksmīgu 

ieguldījumu Vārves pagasta un Ventspils novada attīstībā, nodarbojoties ar uzņēmējdarbību, 

tūristu piesaisti, tā popularizējot Vārves pagastu un Ventspils novadu, veidojot pozitīvu tēlu 

novadā”; 

 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  

– nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1.5. Zemessardzes 46.kājnieku bataljona komandierim pulkvežleitnantam Jānim 

Lakševicam– “Par ieguldījumu Ventspils novada jauniešu patriotiskajā audzināšanā”. 

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot 1.punktā minētos apbalvojumus. 

3. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt lēmumu pašvaldības mājas 

lapā internetā. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Kancelejai (E.Ozoliņa) un Sabiedrisko attiecību 

speciālistam (D.Veidemanis).  

 

 

15.§ 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMOS ĪPAŠUMOS „DAGNIJAS 

LAUKS”, KADASTRA NUMURS 9878 004 0206, “UPMAĻI”, KADASTRA NUMURS 9878 003 0139, 

“STRUŅĶI”, KADASTRS NUMURS 98780050045, ZEMES VIENĪBĀ AR KADASTRA 

APZĪMĒJUMU 98780030212, UŽAVAS PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: I.Straume, debates:D.Vašuka) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības attīstības plānotājai I.Straumei. 

I.Straume informē par  lēmuma projektu. 

Jautājumi. 

D.Vašuka jautā, vai IVN būs nepieciešams. 
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I.Straume atbild apstiprinoši. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 
 

Ventspils  novada pašvaldībā, 2022.gada 22.septembrī, saņemts (reģ.Nr,IN19556) SIA “Užava 

Energo”, reģ.Nr.41203067181, valdes priekšsēdētāja Leonīda Kursīša un valdes locekļa Oskara 

Pumpura iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma izdošanu nekustamos īpašumos “Dagnijas lauks”, kadastra numurs 9878 004 0206, 

“Struņķi”, kadastra numurs 9878 005 0045 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0212 un 

“Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, Užavas pagastā, Ventspils novadā, sakarā ar plānoto vēja 

elektrostaciju parka būvniecību. Kopējā teritorijas platība, kurā tiek paredzēts vērtēt vēja parka 

būvniecības ieceri aizņem aptuveni 63,97 ha, kuru pamatā veido lauksaimniecībā izmantojamās 

teritorijas. Tiek plānots izvietot aptuveni 8 jaunākās paaudzes vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu ap 

32 MW. 

Izvērtējot SIA “Užava Energo” iesniegumu, Ventspils novada dome konstatē, ka saskaņā ar spēkā 

esošo Ventspils novada teritorijas plānojuma grafisko daļu, nekustamie īpašumi “Dagnijas lauks”, 

kadastra numurs 9878 004 0206, “Struņķi”, kadastra numurs 9878 005 0045 zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 9878 003 0212 un “Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, Užavas pagastā atrodas 

lauksaimniecības teritorijā (L). Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) 4.11.punkta 

„Lauksaimniecības teritorija” apakšpunktā 4.11.1.3. noteikti teritorijas papildizmantošanas veidi, tai 

skaitā energoapgādes uzņēmumu apbūve. 

Ventspils novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.punkta apakšpunktā 3.2.2. 

“Alternatīvā energoapgāde” noteikts, ka vēja elektrostaciju, kuras jauda ir lielāka par 20kW, atļauts 

izvietot Rūpniecības teritorijā (R) un Lauksaimniecības teritorijā (L), ievērojot Vispārīgajos apbūves 

noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus un papildus prasības. Vēja 

elektrostaciju novietojumu paredz izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64., 67., 70., 76. un 79.pantu, Paziņošanas likuma 

8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13.panta trešo daļu, 

24.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.apakšpunktu, 96.punktu un 

98.punktu un Ventspils novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Ventspils novada domes 

2016.gada 17.marta lēmumu (ārkārtas sēdes protokols Nr.69,1.§) “Par Ventspils novada teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kas 

izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, 

D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamos īpašumos “Dagnijas lauks”, kadastra numurs 9878 004 

0206, “Struņķi”, kadastra numurs 9878 005 0045 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9878 003 

0212 un “Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, Užavas pagastā, Ventspils novadā. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamos īpašumos “Dagnijas lauks”, 

kadastra numurs 9878 004 0206, “Struņķi”, kadastra numurs 9878 005 0045 zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 9878 003 0212 un “Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, Užavas 

pagastā, Ventspils novadā, saskaņā ar 1.pielikumu. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ventspils novada pašvaldības attīstības plānošanas 

speciālisti Ivetu Straumi. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldībai slēgt līgumu ar SIA “Užava Energo”, reģ.Nr. 41203067181, par 

finansēšanas kārtību par detālplānojuma izstrādi nekustamiem īpašumiem “Dagnijas lauks”, 

kadastra numurs 9878 004 0206, “Struņķi”, kadastra numurs 9878 005 0045 zemes vienība ar 
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kadastra apzīmējumu 9878 003 0212 un “Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, 

Užavas pagastā, saskaņā ar 2.pielikumu. 

5.  Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

6. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt paziņojumu par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos “Dagnijas lauks”, kadastra numurs 9878 004 0206, 

“Struņķi”, kadastra numurs 9878 005 0045 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0212 

un “Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, Užavas pagastā, Ventspils novadā, Ventspils novada 

domes informatīvajā bezmaksas izdevumā „Ventspils novadnieks” un pašvaldības mājas lapā. 

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

parakstīšanas šā lēmuma izrakstu: 

7.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā SIA “Užava Energo”, adrese: “Alutiņi”, Užavas pagasts, 

Ventspils novads, LV-3627, 

            7.2. nodot Ventspils novada pašvaldības attīstības plānotājai (I.Straume), 

            7.3. sabiedrisko attiecību speciālistam D.Veidemanim 

 

 

16.§ 
PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS –VĒJA ELEKTROSTACIJU BŪVNIECĪBA TĀRGALES PAGASTĀ, 

VENTSPILS NOVADĀ, AKCEPTĒŠANU  

(ziņo: I.Straume) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības attīstības plānotājai I.Straumei. 

I.Straume informē par  lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Ventspils novada pašvaldībā, 2022.gada 11.oktobrī, saņemts (reģ.Nr.IN21548) SIA „Ventspils Wind“, 

reģ.Nr.50203233141, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga, LV-1010, valdes 

priekšsēdētāja Gunnar Lisby Kjaer iesniegums „Par SIA „Ventspils Wind“ paredzētās darbības 

akceptu“, kurā informē, ka SIA „Ventspils Wind“ ir saņēmusi Vides pārraudzības valsts biroja 

(turpmāk – VPVB) 2022.gada 10.oktobra atzinumu Nr.5-04/10/2022, kas izdots par SIA „Ventspils 

Wind“ vēja elektrostaciju būvniecības Tārgales pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi 

novērtējuma (turpmāk – IVN) ziņojumu. Iesniegumā norādīts, ka, lai saņemtu paredzētās darbības 

akceptu, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu“ 22.panta pirmo daļu, ar iesniegumu, 

IVN ziņojumu un VPVB atzinumu par ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem 

dokumentiem jāvēršas Ventspils novada pašvaldībā, kā arī tiek lūgts pieņemt lēmumu par paredzētās 

darbības – vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā, akceptu. Iesniegumā 

norādīta adrese IVN ziņojumam: https://videseksperti.lv/ sadaļā “Paziņojumi”, pielikumā pievienots 

VPVB 2022.gada 10.oktobra atzinums Nr.5-04/10/2022. 

Izvērtējot SIA „Ventspils Wind“ iesniegumu un pievienotos materiālus, kostatēts: 

1. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Ventspils Wind“, reģ.Nr.50203233141, juridiskā adrese: 

Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Ierosinātājs). 

2. Paredzētās darbības norises vieta – Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamie īpašumi ar 

kadastra apzīmējumiem: 9866 010 0033, 9866 010 0056, 9866 010 0048, 9866 010 0053, 9866 010 

0100, 9866 015 0090, 9866 015 0018, 9866 015 0100, 9866 023 0052 (turpmāk – Darbības vieta 

jeb zemes vienības, uz kurām tiks izvietotas VES).  

3. Paredzētā darbība ir ne vairāk kā desmit VES izbūve, kur katras stacijas plānotā jauda – 6,2 MW, 

bet kopējā jauda – 62 MW. VES paredzēts izvietot teritorijās, kuru pašreizējā izmantošana 

galvenokārt ir mežsaimniecība. VES paredzēts izvietot zemes vienībās, kas atrodas juridisko 

https://videseksperti.lv/
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personu – SIA “KURSA MRU” un SIA “Līcīši” īpašumā, ar kurām ir noslēgti zemes 

nomas līgumi. Paredzētās darbības teritorija aptver gan zemes vienības, uz kurām plānots izvietot 

VES, gan zemes vienības apkārt tām, kā arī teritorijas, kurās paredzēts izvietot ar VES un 

elektropārvades nodrošinājumu saistītos infrastruktūras objektus. Ņemot vērā normatīvo aktu 

regulējuma izmaiņas, IVN ietvaros tika mainīts sākotnējais VES izvietojums. VES plānots izvietot 

tikai zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9866 010 0033, 9866 010 0056, 9866 010 0048, 

9866 010 0053, 9866 010 0100, 9866 015 0090, 9866 015 0018, 9866 015 0100, 9866 023 0052, 

Tārgales pagastā. 

4. Plānots, ka SIA “Ventspils Wind” desmit VES uzstādīšanai Ventspils novada Tārgales pagastā tiks 

izvēlētas identiskas viena ražotāja - AS “Siemens Gamesa Renewable Energy” VES, kuras ir 

piemērotas uzstādīšanai teritorijās ar zemu un vidēju vēja ātrumu. Maksimālais VES kopējais 

augstums neatkarīgi no izvēlētās alternatīvas nebūs lielāks par 250 m, maksimālais drošības 

aizsargjoslas rādiuss paredzēts līdz 375 m ap katru no VES. 

5. Paredzētā darbība ietver VES būvniecību, kā arī papildu nepieciešamo infrastruktūras objektu 

(tostarp – pievedceļu, laukumu, jaudas paaugstināšanas staciju, elektropārvades kabeļa līniju) 

būvniecību. Atbilstoši Ziņojumā norādītajam nebūs nepieciešama esošās infrastruktūras, (piemēram 

- ceļu, meliorācijas sistēmas objektu) pārbūve, bet Paredzētās darbības nodrošināšanai nepieciešami 

atmežošanas pasākumi platībā, kas atbilstoši Ziņojumā vērtētajā sliktākā scenārija pieņēmumiem 

nepārsniegs 64 ha. VES savstarpēji paredzēts savienot ar 20-60 kV pazemes kabeļu līnijām un 

pieslēgt jaunizbūvējamai transformatoru apakšstacijai. Saražoto elektroenerģiju paredzēts nodot 

Darbības vietai tuvumā esošajā 330/110 kV augstsprieguma elektrolīnijā. 

6. IVN Paredzētajai darbībai tika piemērots ar VPVB 2020. gada 5. februāra lēmumu Nr. 5-02/2 “par 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz 

vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punktu, 7. pantu, 14.1 panta 1.1 daļu, šā likuma 

1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkta 2. apakšpunktu. 

7. VPVB 2020. gada 15. jūnijā izsniedza Programmu Nr. 5-03/7 “ietekmes uz vidi novērtējumam vēja 

elektrostaciju būvniecībai Ventspils novada Tārgales un Popes pagastā”. Ņemot vērā izmaiņas 

normatīvo aktu regulējumā, Izstrādātāja 2020.gada 29.oktobrī un 9. novembrī iesniedza iesniegumu 

ar precizējošu informāciju saistībā ar plānoto Paredzētās darbības teritoriju. VPVB 2020. gada 

11. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 5-02/17 “par grozījumiem 2020.gada 15.jūnijā izsniegtajā 

Programmā Nr. 5-03/7 ietekmes uz vidi novērtējuma vēja elektrostaciju būvniecībai Ventspils 

novada Tārgales un Popes pagastā ”. 

VPVB 2021.gada 28.aprīlī atkārtoti izsniedza Programmu Nr. 5-03/4 “ietekmes uz vidi 

novērtējumam vēja elektrostaciju būvniecībai Ventspils novada Tārgales un Popes pagastā”.  

8. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra noteikumu Nr.83 “Noteikumi par prioritāro 

investīciju projektu apkalpošanu” 11.punktu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2021. gada 

13.augustā pieņēma lēmumu par SIA “Ventspils Wind” īstenotā investīciju projekta atbilstību 

prioritārajam statusam.  

9. Atbilstoši spēkā esošajam Ventspils novada teritorijas plānojumam, paredzētās darbības teritorijā 

ietilpst zemes vienības, kuru funkcionālais zonējums ir Mežu teritorija (M), nelielas 

Lauksaimniecības teritorijas (L), Transporta infrastruktūras teritorija (TR), kā arī teritorijā esošiem 

grāvjiem noteiktā funkcionālā zonā Ūdens teritorija (Ū). Zemes vienību, uz kurām plānots izvietot 

VES, funkcionālais zonējums ir Mežu teritorija (M). Ventspils novada Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi (turpmāk – TIAN) nosaka, ka VES, kuras jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts 

izvietot Rūpniecības teritorijā (R), Tehniskās apbūves teritorijā (TA) un Lauksaimniecības teritorijā 

(L), ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un citos normatīvajos aktos noteiktos 

nosacījumus un papildu prasības, kuras noteiktas TIAN 46. punkta apakšpunktos, tai skaitā, VES 

novietojumu paredz, izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu. Ņemot vērā, ka paredzētā 

darbība – VES izvietošana plānota mežu teritorijā un, lai īstenotu plānoto darbību, nepieciešams 

veikt grozījumus Ventspils novada teritorijas plānojumā. 

2014.gada 14.oktobra MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 93.punkts paredz, ka teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā 
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zonējuma, teritorijas izmantošanas aprobežojumu un apgrūtinājumu izmaiņas 

iespējamas izstrādājot lokālplānojumu, ar kuru tiek grozīts teritorijas plānojums.  

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta pirmo un otro daļu, lokālplānojumu 

vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu turpmākai plānošanai, kā arī 

būvprojektēšanai. Lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl 

lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

2020. gada 30. janvārī uz attiecīgu iesniegumu pamata Ventspils novada dome pieņēma lēmumu 

uzsākt piecu lokālplānojumu, ar kuriem tiek grozīts Ventspils novada teritorijas plānojums, izstrādi. 

2022.gada 29. septembra Ventspils novada domes sēdē tika apstiprināti pieci lokālplānojumi, kas 

groza Ventspils novada teritorijas plānojumu un paredz, ka VES izbūves vietās tiek mainīts 

funkcionālais zonējums no Mežu teritorijas (M) uz funkcionālo zonējumu Tehniskās apbūves 

teritorija (TA), izņemot Ventspils novada, Tārgales pagasta, nekustamajā īpašumā ar kadastra 

numuru 9866 010 0033, kur tiek mainīts funkcionālais zonējums no Lauksaimniecības teritorija (L) 

uz Tehniskās apbūves teritorija (TA) VES izbūves laukuma teritorijā. VES būvniecības vajadzībām 

tiek noteikta funkcionālā zona Tehniskās apbūves teritorija (TA) tikai tajās vietās, kur plānota VES 

izbūve, pārējās zemes vienību teritorijās tiek saglabāts tāds funkcionālais zonējums, kāds noteikts 

Ventspils novada teritorijas plānojumā. VES būs iespējams izbūvēt tikai tad, kad ar saistošajiem 

noteikumiem apstiprinātie lokālplānojumi stāsies spēkā. 

10. Paredzētās darbības teritorijas tuvumā atrodas vairākas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kam 

noteikts arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) statuss -  dabas 

liegums “Platenes purvs”, dabas liegumi “Klāņu purvs”, “Būšnieku ezera krasts”, “Popes zāļu 

purvs”. No darbības vietas atrodas arī vairāki putnu sugu aizsardzībai veidoti mikroliegumi, trīs 

tuvākie no tiem atrodas attālumā līdz ~2,4 km. Darbības vietā, laukumos, kuros paredzēts uzstādīt 

VES, nav konstatēti Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu poligoni. 

11. Paredzētās darbības teritorijā neatrodas aizsargājami valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi 

un to aizsargjoslas. 

12. IVN Ziņojums VPVB tika iesniegts 2021. gada 8. novembrī. Paziņojums par Ziņojuma iesniegšanu 

VPVB un informācija par iespējām ar to iepazīties tika ievietots Izstrādātājas, Ventspils novada 

pašvaldības un VPVB tīmekļvietnēs (www.videseksperti.lv, http://ventspilsnovads.lv un 

www.vpvb.gov.lv), aktualizēto IVN ziņojumu Izstrādātāja VPVB iesniedza 2022. gada 

19. septembrī. 

13. Sabiedrības līdzdalība ietekmes uz vidi novērtējuma procesā tika nodrošināta. Paziņojums par IVN 

sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tika publicēts laikrakstā “Ventas balss” 2020.gada 5.maijā, tā 

norisinājās no 2020 gada 5.maija līdz 25.maijam.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 4.40. punktu, Sākotnējā apspriešana sanāksme un Sākotnējā apspriešana notika 

neklātienes formā (attālināti) laikā no 2020. gada 18. maija plkst. 10.00. līdz 22. maijam. 

14. Paziņojums par Sākotnējo apspriešanu par izmaiņām Paredzētajā darbībā tika publicēts laikraksta 

“Ventas balss” 2021.gada 23.februārī. Sākotnējā apspriešana par izmaiņām Paredzētajā darbībā 

norisinājās no 2021.gada 23.februāra līdz 16.martam. 

15. Paziņojums par IVN Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tika publicēts laikraksta “Ventspils 

Novadnieks” 2021.gada 15.jūnijā. Saskaņā ar likuma “Covid-19 infekcijas pārvaldības likums” 

20. pantā noteikto, Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika neklātienes formā (attālināti) no 

2021.gada 15.jūnija līdz 16.jūlijam, sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme norisinājās 

2021. gada 29. jūnijā plkst. 17.00 Zoom platformā. 

16. 2022.gada 10.oktobrī VPVB izdevis Atzinumu Nr.5-04/10/2022 par SIA „Ventspils Wind“ vēja 

elektrostaciju būvniecības Tārgales pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma 

ziņojumu (derīgs līdz 2025.gada 10.oktobrim). 

17. Kā būtiskākos VPVB ziņojumā identificē ar paredzētās darbības realizāciju saistītus ietekmes uz 

vidi aspektus:  

17.1. būvniecības vietas izvēles ierobežojumi – VPVB uzskata, ka nav nepieciešams izvirzīt 

papildus nosacījumus paredzētās darbības realizācijai; 

https://ventspilsnovads.lv/protokoli/ventspils-novada-domes-sede-29-09-2022-nr-30/
http://www.vpvb.gov.lv/
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17.2. ar būvniecību saistītie ietekmes aspekti un ietekme uz īpašumiem – VPVB atzīst 

par nepieciešamu ar atzinumu nostiprināt un izvirzīt papildu nosacījumus, ar kādu Paredzētā 

darbība ir īstenojama vai nav pieļaujama Paredzētās darbības akcepta gadījumā:  

a) Ņemot vērā Paredzētās darbības mērogu un apjomus, kā arī to, ka būvniecības tehniskos 

risinājumus katrai konkrētajai vietai un objektam būs detalizācijā nepieciešams izstrādāt 

turpmākajās projektēšanas stadijās, Paredzētā darbība un ar to saistīto infrastruktūras 

objektu izbūvei un pārbūvei ir jāsaņem arī Dienesta tehniskie noteikumi, precizējot jau 

konkrētos risinājumus un vides aizsardzības prasības darbību realizācijai tās norises vietā; 

b) Bez attiecīgo nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišanas Paredzēto 

darbību īstenošana veidā, kas ar aizsargjoslas aprobežojumiem skar viņu īpašumus, nav 

pieļaujama, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi; 

c) Būvdarbi plānojami un veicami tā, lai respektētu piegulošo teritoriju izmantošanu un 

neradītu nesamērīgu apgrūtinājumu vai traucējumus;  

d) Būvniecības procesa laikā nepieciešamības gadījumā jāveic autoceļu klātnes mitrināšana 

vai citi pasākumi putekļu izplatības ierobežošanai sausajos periodos dzīvojamās apbūves 

tuvumā. Būvdarbu veikšanas laikā jānodrošina informatīvo zīmju par būvdarbu veikšanu 

un saistītajiem drošības pasākumiem izvietošanu; 

e) VES būvniecības darbus jāveic dienas un vakara laikā, lai neradītu trokšņa līmeņa 

izmaiņas nakts laikā; 

f) Jānodrošina sadzīves notekūdeņu atbilstoša savākšana un apsaimniekošana; 

g) Pēc būvdarbu pabeigšanas jānodrošina teritoriju rekultivācija, tostarp pagaidu būvju 

vietās, lai atgrieztu šīs būvniecības laikā ietekmētās teritorijas ne sliktākā vides stāvoklī, 

kāds bija uz būvdarbu uzsākšanas brīdi; 

h) Ņemot vērā, ka VES Nr. 10 atrodas pazemes ūdensgūtnes “Ogsils” bakterioloģiskajā̄ 

aizsargjoslā, bet VES Nr. 9 atrodas uz tās robežas, VES Nr. 9 un Nr. 10 tehniskie apkopes 

darbi, kas saistīti ar eļļošanas materiālu un ķīmisku vielu/ produktu lietošanu, veicami, 

ievērojot īpašu piesardzību, nav pieļaujama eļļošanas materiālu un ķīmisku vielu / 

produktu uzglabāšana VES. Darbības ūdensgūtnes “Ogsils” bakterioloģiskajā̄ aizsargjoslā 

saskaņojamas ar Veselības inspekciju. Atbilstoši Ziņojumā (52. lp.) norādītajam, ņemot 

vērā pazemes ūdens ieguvi, ūdensgūtnes “Ogsils” teritorijā stingri ierobežojama 

saimnieciskā darbība, kas varētu piesārņot ūdens horizontu, mainīt tā līmeņus un 

nevajadzīgi noslogot slāņus; 

i) Inženierģeoloģiskās izpētes laikā ir jāveic precīza grunts nestspējas izpēte un jāiegūst to 

rādītāji katrā VES izbūves vietā. Pēc inženierģeoloģisko apstākļu izvērtēšanas jāizvēlas 

konkrētais tehnoloģiskais risinājums būvprojektu sagatavošanas laikā, kas iekļauj 

attiecīgu un konkrētai vietai piemērotu pamatu izveidi (pāļu dziļums, apjoms u.c.). 

Teritorijai piemērotu pamatu izvēle veicama, ņemot vērā inženierģeoloģiskos un 

hiroģeoloģiskos apstākļus. VES Nr.9 un Nr.10 izbūves darbus aizliegts veikt ar 

triecienmehānismiem. 

j) Būvprojektā jāparedz risinājumus, lai netiktu ietekmētas meliorācijas sistēmas, Platenes 

purvs hidroloģiskais režīms, purva ekosistēmas funkcionēšana un bioloģiskā 

daudzveidība. Ja tiek identificēta vajadzība pārbūvēt meliorācijas sistēmas, tad to pārbūve 

jāveic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam, izvēlētos risinājumus B 

sektorā saskaņojot ar DAP. 

17.3. ar paredzēto darbību saistītās vizuālās pārmaiņas, to ietekme uz ainavu un kultūras 

mantojumu – VPVB atzīst par nepieciešamu noteikt nosacījumus saskaņā ar Novērtējuma 

likuma 20. panta desmito daļu:  

a) Lai mazinātu VES negatīvo ietekmi uz ainavu, pēc iespējas jāizvēlas viena ražotāja un 

viena modeļa (tehnisko parametru) VES, novēršot VES savstarpēju disharmoniju. 
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Nosacījums piemērojams tik tālu, cik tā iespējamību un VES tehniskos 

parametrus neaprobežo Noteikumu Nr. 240 163. punkta prasības; 

b) Paredzēto darbību īstenošanas laikā kultūras mantojuma un arheoloģisko vērtību 

apzināšanai būvprojektā jau savlaicīgi jāparedz un jāieplāno arheoloģiskā uzraudzība un 

nosacījumi rīcībām gadījumos, kad tiek atklātas vēstures liecības vai apbedījumi.  

17.4. drošības un vides risku pārvaldība, tostarp iespējamā ietekme uz gaisa satiksmi – VPVB 

atzīst par nepieciešamu noteikt papildu nosacījumus Paredzētās darbības akcepta gadījumā:  

a) Pirms būvniecības uzsākšanas iecere ir saskaņojama ar valsts aģentūru “Civilās aviācijas 

aģentūra”, lai nodrošinātu, ka VES tiek aprīkotas ar atbilstošu apgaismojumu un 

marķējumu, kas nepieciešams lidojumu drošībai un neradītu traucējumus gaisa kuģu 

lidojumu nodrošināšanai nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbībai; 

b) VES, aprīkojamas ar pretapledošanas sistēmām, kas līdz minimumam samazina 

apledojuma veidošanās varbūtību. Ierosinātājai jāievēro arī ziņojumā paredzētie 

pasākumi, kas saistīti ar apledošanas riska samazināšanu. 

17.5. troksnis un vibrācijas – lemjot par nosacījumu izvirzīšanas nepieciešamību, VPVB secina, 

ka saskaņā ar Novērtējuma likuma 20.panta desmito daļu papildus ārējos normatīvajos aktos 

jau noteiktajam un ziņojumā paredzētajam nepieciešams ar šo atzinumu noteikt 

nosacījumus, ar kādiem Paredzētā darbība tās akcepta gadījumā ir īstenojama:  

a) Paredzētās darbības trokšņa avotu modelēšanas parametri, kas novērtējuma nolūkiem Ziņojumā 

izmantoti maksimālās attiecīgo trokšņa avotu radītās ietekmes prognozē un atbilst ievaddatu 

vērtībām Ziņojumā un Ziņojuma 7.pielikumā, vai parametri, kuri izmantoti un iegūti 

aktualizētajā trokšņa novērtējumā atbilstoši faktiskajai situācijai 2. T alternatīvas realizācijas 

gadījumā, ja tie uzrāda labāku sniegumu par novērtēto, ir Paredzētās darbības realizācijas 

nosacījumi trokšņa ietekmei;  

b) Pēc Vēja parka nodošanas ekspluatācijā VES tuvākajās dzīvojamajās mājās, kuras neatrodas 

tiešā autoceļa A10 un V1353 ietekmes zonā, veicami trokšņa līmeņa, tajā skaitā zemas 

frekvences trokšņa līmeņa, mērījumi. Dzīvojamās ēkas, kurās mērījumi veicami, nosakāms 

konsultējoties ar Veselības inspekciju.  

c) Prasību ievērošanas pēctecības un kontroles nodrošināšanai mērījumu rezultāti iesniedzami 

Veselības inspekcijā, Dienestā un Birojā. Ja saskaņā ar mērījumu rezultātiem vai novērtējumā 

izmantotajiem VES tehniskajiem un novietojuma parametriem tiek konstatēti atšķirīgi trokšņa 

izkliedes rezultāti nekā Ziņojuma 5.16. un 5.18. tabulās norādītie, veicams konstatēto atšķirību 

būtiskuma novērtējums.  

d) Transformatoru elektropārvades apakšstacija novietojama tādā attālumā no dzīvojamās apbūves 

teritorijām/dzīvojamām mājām, kas nodrošina Noteikumos Nr. 16 noteikto robežlielumu 

nepārsniegšanu. 

17.6.   mirgošanas efekts un apēnojums – izvērtējot ziņojumā iekļauto informāciju saistībā ar 

mirgošanas efektu un apēnojumu, VPVB uzskata, ka saskaņā ar Novērtējuma likuma 20.panta 

desmito daļu nepieciešams noteikt šādus nosacījumus paredzētās darbības īstenošanai akcepta 

gadījumā: 

       a) Paredzētās darbības īstenošana jānodrošina veidā, lai mirgošanas ietekme Ziņojumā vērtētajās 

20 dzīvojamo māju teritorijā tiktu pilnībā novērsta.  

b) Būvprojekta sastāvā jānodrošina atkārtoti mirgošanas efekta ietekmes laika aprēķini, ņemot 

vērā aktuālo situāciju, VES izvietojumu un tehniskos parametrus. Nosacījumi darbību 

režīmam (staciju darbības apturēšanas režīms) katrai no VES iestrādājami būvprojektā kā 

VES darbības plāns, kas kopā ar  paziņojumu par C kategorijas piesārņojošas darbības 

veikšanu iesniedzams arī Dienestam. Nosacījuma izpildes uzraudzībai un kontrolei atskaites 

par VES darbības režīmiem vismaz vienreiz kalendārajā gadā iesniedzamas pašvaldībā, Birojā 

un Dienestā. 
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17.7. elektromagnētiskā lauka ietekme un vēja parka ietekme uz sakaru iekārtām 

–  VPVB uzskata, ka saskaņā ar Novērtējuma likuma 20.panta desmito daļu nepieciešams 

noteikt šādus nosacījumus paredzētās darbības īstenošanai akcepta gadījumā: 

a) Būvprojekta izstrādes ietvaros veicams jau konkrētās Paredzētās darbības alternatīvas un 

izvēlētā VES modeļa parametru atbilstības novērtējums Ziņojuma 17. pielikumā 

izmantotajiem ievaddatiem, būvprojektu iesniedzot saskaņošanai arī VAS “Latvijas gaisa 

satiksme”, lai cita starpā papildinātu Paredzētās darbības īstenošanas nosacījumus ietekmes 

pārvaldībai, ja tādi būs nepieciešami. 

b) Paredzētā darbība realizējama tikai atbilstoši Ziņojumā vērtētajiem nosacījumiem un 

īstenojot ietekmes novēršanas vai mazināšanas pasākumus, kādus Ierosinātāja apņēmusies 

nodrošināt un saskaņot ar Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtu “Ventspils 

Starptautiskais radioastronomijas centrs”. 

 

17.8. ietekme uz apkārtnes bioloģisko daudzveidību un Natura 2000 teritoriju (dabas 

liegums “Platenes purvs”)  – VPVB uzskata, ka saskaņā ar Novērtējuma likuma 20.panta 

desmito daļu nepieciešams noteikt šādus nosacījumu Paredzētās darbības īstenošanai 

akcepta gadījumā:  

a) Ja Paredzētās darbības īstenošanas gaitā tiek lemts par VES vai ar to saistīto 

infrastruktūras objektu novietojuma izmaiņām, vērtējams to būtiskums un nepieciešamās 

izmaiņas saskaņojams ar DAP. 

b) Paredzētās darbības būvprojekta izstrādes gaitā jānodrošina atkārtota sugu un biotopu 

ekspertu piesaiste, lai konstatētu, vai precizētā VES un ar to saistītās infrastruktūras 

izbūve (tai skaitā pievedceļu apgriešanās zonas) neskars īpaši aizsargājamu sugu 

dzīvotnes vai potenciālus meža biotopus (skat. šā atzinuma 6.9.8.23. punktu). Sugu un 

biotopu ekspertu atzinumi iesniedzami DAP, Dienestā un Birojā. Gadījumā, ja tiek 

konstatēts, ka plānotā infrastruktūras izbūve skar īpaši aizsargājamas dabas vērtības, 

jākonsultējas ar DAP par labāko risinājumu izvēli. 

c) Jānodrošina pēc iespējas zemāks atmežojamo platību apjoms. VES un saistītās 

infrastruktūras izbūvi rekomendējams veikt jaunaudzēs un jaunos mežos līdz 40 gadus 

vecumam. 

d) Jānodrošina, ka teritorijas sagatavošanas darbi (piemēram, atmežošana, ceļu būve, 

rakšanas darbi u.c.), tiek īstenoti laika periodā no 1. augusta līdz 1. martam. 

e) Jānodrošina ornitofaunas monitorings (vismaz vienu gadu pirms plānoto VES staciju 

būvniecības un ekspluatācijas uzsākšanas un plānoto VES ekspluatācijas periodā) 

atbilstoši Ziņojuma 9. nodaļā paredzētajam. Monitoringa plāns un pasākumi, ietverot arī 

migrējošo putnu un ligzdojošo putnu, tai skaitā apodziņa Glaucidium passerinum, 

monitoringu un skaitliskas vērtības pieļaujamam, pieņemamam ietekmes (tostarp mirušo 

putnu uzskaites rezultātu) līmenim, attiecībā pret kuru vērtējami veicamā monitoringa 

rezultāti, kā arī pasākumu komplekss rīcībām, ja nelabvēlīga ietekme, kas pārsniedz šo 

līmeni, tiktu konstatēta, saskaņojami ar DAP. Monitorings veicams sadarbībā ar 

attiecīgās jomas sertificētu ekspertu/ekspertiem. Monitoringa atskaites iesniedzamas 

DAP, Dienestā un Birojā.  

f) Jānodrošina akustiskais un sikspārņu bojāejas monitorings atbilstoši Ziņojuma 8. un 9. 

nodaļā un Ziņojuma 6.4. pielikumā paredzētajam, kā arī sikspārņu monitorings veicams 

atbilstoši Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrības izstrādātajām “Vadlīnijām vēja 

elektrostaciju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai” . Monitoringa plāns un pasākumi 

nosakāmi un saskaņojami ar DAP. Monitorings veicams sadarbībā ar attiecīgās jomas 

sertificētu ekspertu/ekspertiem. Monitoringa atskaites iesniedzamas DAP, Dienestā un 

Birojā. Ja atbilstoši monitoringa rezultātiem un jomā sertificēta dabas eksperta 

norādījumiem VES ietekme pārsniedz pieļaujamu ietekmes līmeni, pasākumu komplekss 

rīcībām saskaņojams ar DAP. 
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g) Jānodrošina buferzonas ar koku un krūmu joslu saglabāšanu starp DL Platenes purvs 

teritorijas robežu un VES izbūves vietām Paredzētās darbības teritorijas B sektorā (pie 

VES Nr. 6 - Nr.  8) vismaz 50 m platumā.  

h) Jebkādu darbību veikšana, kas saistītas ar VES izbūvi un ekspluatāciju, tai skaitā VES pamatu 

izbūvi un nostiprināšanu, jānodrošina tādā veidā, lai neietekmētu DL Platenes purvs hidroloģisko 

režīmu, tai skaitā nepazeminot gruntsūdens līmeni DL teritorijā esošajās mežaudzēs, kas atrodas 

Paredzētās darbības teritorijas B sektora tuvumā. 

i) Detalizētas inženierģeoloģiskās izpētes veikšanas un būvprojektu izstrādes laikā jānodrošina 

atkārtotas konsultācijas ar Ziņojuma izstrādē iesaistītajiem ekspertiem, lai precizētu VES izbūves 

vietas un tehnoloģijas, plānojot un īstenojot pasākumus, lai novērstu hidroloģiskā režīma 

izmaiņas mežaudzēs, kas atrodas DL Platenes purvs teritorijā. Detalizētās inženierģeoloģiskā 

izpētes atskaite un izstrādātais būvprojekts pirms tā saskaņošanas iesniedzama DAP, Dienestā un 

Birojā. Ja pēc detalizētas inženierģeoloģiskās izpētes un būvprojektu izstrādes tiek secināts, ka 

nav iespējams novērst hidroloģiskā režīma izmaiņas un gruntsūdens līmeņa pazemināšanos DL 

Platenes purvs teritorijā esošajās mežaudzēs, konkrētās VES atrašanās vietas pārplāno drošā 

attālumā no DL robežām. 

18. VPVB savā atzinumā norāda, ka paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums kopumā veikts 

atbilstoši tā nosacījumiem un nav konstatējami Paredzētās darbības īstenošanai no ārējiem 

normatīvajiem aktiem izrietoši kopumā aizliedzoši faktori nevienā no vērtētajām alternatīvām. 

Vienlaikus Ziņojumā un VPVB atzinumā identificēta virkne ierobežojošu vai limitējošu faktoru, 

priekšnosacījumu tālākajām plānošanas un projektēšanas stadijām, kā arī nosacījumi, ar kādiem 

Paredzētā darbība to akcepta gadījumā var būt īstenojama vai nav pieļaujama. Izvērtējot 

Ziņojumā sniegto alternatīvu novērtējumu, sevišķi attiecībā uz dabas vērtībām un bioloģisko 

daudzveidību, kā arī DAP sniegto viedokli, VPVB secina, ka kopumā nepastāv izslēdzoši faktori 

Ziņojumā novērtēto un Ierosinātājas rekomendēto alternatīvu, kas rada mazāku ietekmi uz Natura 

2000 teritoriju DL Platenes purvs, realizācijai. 

 

Ventspils novada pašvaldība savu viedokli par paredzēto darbību sniedza IVN sabiedriskās 

apspriešanas laikā, norādot, ka saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Ventspils novada teritorijas plānojumu 

paredzētā darbība plānota mežu teritorijā un tā neatbilst spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Lai 

īstenotu paredzēto darbību, Ventspils novada dome ir pieņēmusi lēmumu par piecu lokālplānojumu 

izstrādi un apstiprinājusi izstrādes darba uzdevumus, ar kuriem tiks grozīts Ventspils novada teritorijas 

plānojuma funkcionālais zonējums no Mežu teritorijas uz Tehniskās apbūves teritoriju vēja 

elektrostaciju apbūves laukumos, kā arī, lai piemērotu teritorijas izmantošanas un apbūves 

nosacījumus nepieciešamajai tehniskai apbūvei un izvērtētu dažāda veida ietekmes no plānotās 

darbības lokālplānojumu teritorijā. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta 1. un 2.daļu daļu lokālplānojumu vietējā 

pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu turpmākai plānošanai, kā arī 

būvprojektēšanai. Lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl 

lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija kā novada nākotnes specializāciju identificē 

atjaunojamās enerģijas ražošanu. Jau pašlaik vairākos novada pagastos izvietotas gan atsevišķas vēja 

elektrostacijas, gan izveidoti vēja parki. Attiecībā uz novada vēlamo telpisko struktūru stratēģijā 

norādīts uz nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu inženierkomunikāciju attīstību, kas sekmētu 

kvalitatīvas dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību alternatīvo enerģijas avotu (vēja, ūdens, saules 

enerģijas) izmantošanā. Attīstības stratēģijas vadlīnijas precīzi norāda uz nepieciešamību, līdz ar 

atbalstu alternatīvo enerģijas avotu (vēja, ūdens, saules enerģija) pielietošanai, attīstības plānošanas 

dokumentos noteikt noteikumus vēja elektrostaciju izvietošanai, saskaņojot dažādas intereses. Pie tam 

arī valsts mērogā Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā noteikts, ka līdz 2030.gadam nepieciešams 

ievērojami palielināt kopējo vēja turbīnu uzstādīto jaudu, sasniedzot vismaz 800 MW.  

Iepazīstoties ar iesniegto IVN ziņojumu vēja elektrostaciju būvniecībai Tārgales pagastā, Ventspils 

novadā, konstatēts, ka tajā ir izvērtēti un ietverti novada iedzīvotājiem un pašvaldībai nozīmīgi 

jautājumi, kā arī ziņojums sniedz atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs visbiežāk 
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izskanējušajiem jautājumiem. Ņemot vērā augstāk minēto, Ventspils novada pašvaldība uzskata, ka 

SIA “Ventspils Wind” paredzētās darbības – vēja elektrostaciju būvniecība, Ventspils novada Tārgales 

pagastā, IVN ziņojumā iespējamās ietekmes uz vidi un apkārtējo sabiedrību ir izvērtētas un plānotā 

darbība atbilst Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

 

Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta pirmo daļu, lai saņemtu atļauju uzsākt 

paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai pašvaldībai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 

un VPVB atzinumu par minēto ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem. 

Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otrajai daļai attiecīgā pašvaldība, 

vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot VPVB atzinumu par 

ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu 

vai neakceptēšanu. 

Vides aizsardzības likuma 12.panta sestās daļas 1. un 2.punktā noteikts, ka iestāde izvērtē sabiedrības 

līdzdalības procesā izteiktos viedokļus un priekšlikumus, samēro indivīda tiesības un intereses ar 

sabiedrības ieguvumiem un zaudējumiem, ņemot vērā lēmuma ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, kā arī 

ievērojot izvērtēšanas principu. Atbilstoši Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktam 

izvērtēšanas princips – jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt vidi vai 

cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība 

vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, ja ievērotas visas vides 

aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā 

pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi un sabiedrībai.  

Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta 2.1daļu, ja pieņemts lēmums akceptēt 

paredzēto darbību, tā īstenojama, ievērojot nosacījumus, kas izvirzīti saskaņā ar šā likuma 20.panta 

desmito daļu. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 6.1panta sesto daļu, 

22.panta otro daļu un 23.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un Ventspils novada 

domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 2022.gada 20.oktobra sēdes atzinumu (protokols 

Nr.14, 5.§), atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, 

I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS 

– 2 balsis (E.Kuģeniece, D.Vašuka), n o l e m j: 

 

1. Akceptēt SIA „Ventspils Wind“, reģ.Nr.50203233141, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 

21-11, Rīga, LV-1010, paredzēto darbību – vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā, saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts 

biroja 2022.gada 10.oktobra atzinumu Nr.5-04/10/2022 nosacījumiem. 

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās dienas. 

 

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

parakstīšanas šā lēmuma izrakstu: 

3.1. nosūtīt SIA “Ventspils Wind”, e-pasts: permission@baltic-renewables.lv  

3.2. Vides pārraudzības valsts birojam, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv  

3.3. nodot pašvaldības attīstības plānotājai (I.Straume) ievietošanai teritorijas attīstības plānošanas 

sistēmā (TAPIS). 

3.4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) informāciju par pieņemto lēmumu 

ievietot pašvaldības mājaslapā http://ventspilsnovads.lv un publicēt pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Ventspils novadnieks”. 

 

17.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 3.0 REDAKCIJAS 

NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI UN INSTITŪCIJU ATZINUMU SAŅEMŠANAI 

(ziņo: I.Straume) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības attīstības plānotājai I.Straumei. 

mailto:permission@baltic-renewables.lv
mailto:pasts@vpvb.gov.lv
http://ventspilsnovads.lv/
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I.Straume informē par  lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Ventspils novada dome 2020.gada 26.martā pieņēma lēmumu (protokols Nr.61, 4.§) “Par Ventspils 

novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba 

uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 

SIA “Reģionālie projekti” (reģ.Nr.40003404474) sagatavoja Ventspils novada teritorijas plānojuma 

grozījumu 1.0 redakciju, ņemot vērā  darba uzdevumu, institūciju atzinumus un teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādes darba grupu lēmumus. 

Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos atzinumus un priekšlikumus, tika sagatavota un 

iesniegta novada pašvaldībā teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcija, kura ar Ventspils novada 

domes 30.06.2022. lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 4.§) tika nodota pilnveidošanai.  

SIA “Reģionālie projekti” sagatavoja teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakciju, kura nododama 

publiskai apspriešanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 

13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.panta pirmo un otro daļu, 

Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 82. punktu, Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas 

attīstības komitejas 2022.gada 20.oktobra atzinumu (sēdes protokols Nr.14,1.§), atklāti balsojot: PAR 

– 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, 

A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o 

l e m j: 
 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ventspils novada teritorijas 

plānojuma grozījumu 3.0 redakciju. 

 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 (četras) nedēļas. 

 

3. Uzdot (D.Veidemanis) paziņojumu par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 

redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, publicēt Ventspils 

novada pašvaldības mājas lapā http://ventspilsnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Ventspils 

Novadnieks“. 

 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (L.Zernevica) triju dienu laikā pēc Ventspils 

novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot pašvaldības attīstības plānotājai (I.Straume) 

ievietošanai teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). 

 
 

18.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMIEM  

“PAR ATLĪDZĪBU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM  

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 
(ziņo: I.Stradiņa, debates: M.Dadzis, I.Judzika, I.Cērpa) 

 

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

I.Stradiņa informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

M.Dadzis informē par savu neatbalstīto ierosinājumu Finanšu komitejai par 5 papildus atvaļinājuma 

dienām. Sniedz viedokli, kādēļ šāds ierosinājums būtu atbalstāms. Kā arī norāda, ka balsos pret 

nolikumu un šādu pašvaldības darbinieku vērtējumu. 

I.Judzika iebilst, norāda, ka, jo vairāk brīvu dienu, jo grūtāk veikt darba salāgošanu. 

D.Vašuka sniedz viedokli par vienlīdzības principu, visiem būtu nosakāmas 3 dienas. 

I.Cērpa norāda uz atbildības apjomu vadošajiem darbiniekiem un atpūtas kvalitāti. 

http://ventspilsnovads.lv/


 33 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 
 
 Saeimā 2021.gada 16.novembrī ir pieņemti grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā, kas paredz, ka no 2022.gada 1.jūlija amatpersonām (darbiniekiem) 

mēnešalgas grupas minimālo, vidējo un maksimālo mēnešalgas līmeni izsaka kā koeficientus pret 

bāzes mēnešalgu. Atbilstoši tam ar Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr. 262  

“Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība” ir ticis pieņemts jauns: precizēts un papildināts valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs. 

Nolūkā aktualizēt Ventspils novada pašvaldības iekšējos normatīvos aktus atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošo tiesību aktu regulējumam jautājumos, kas skar pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju noteikšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas 14.punktu, saskaņā ar Ventspils novada domes 

2013.gada 12.septembra Saistošo noteikumu Nr.19 Ventspils novada pašvaldības nolikums 

123.punktu, ņemot vērā Ventspils novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 2022.gada 13.oktobra 

sēdes lēmumu Noteikumi “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Ventspils novada pašvaldībā” 

(protokols Nr.16, 6.§), atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, E.Kuģeniece), PRET  – 3 balsis 

(D.Vašuka, M.Dadzis, G.Gāga), ATTURAS – nav, n o l e m j: 
 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada pašvaldības domes noteikumu projektu Par atlīdzību un 

sociālajām garantijām Ventspils novada pašvaldībā (dokumenti sēdes protokola pielikumā 

kopskaitā uz 17 lapām). 

2. Sagatavot minētos noteikumus parakstīšanai. 

3. Noteikumi Par atlīdzību un sociālajām garantijām Ventspils novada pašvaldībā stājas spēkā 

2022.gada 01.decembrī. 

4.   Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra 

nolikums Nr. 1 Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 

(protokols Nr. 74, 36.§). 

5.   Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu 

laikā pēc Ventspils novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas šā lēmuma 

izrakstu un lēmuma pielikumu nodot pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis), pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Personāla nodaļai 

(I.Stradiņa). 

 

19.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMIEM  

“DARBINIEKU INDIVIDUĀLĀS MĒNEŠALGAS NOTEIKŠANAS NOTEIKUMI” 
(ziņo: I.Stradiņa, debates: M.Dadzis) 

 

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

I.Stradiņa informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

M.Dadzis ierosina sakārtot noteikumu numerāciju. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 
 
     Saeimā 2021.gada 16.novembrī ir pieņemti grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likumā, kas paredz, ka no 2022.gada 1.jūlija amatpersonām (darbiniekiem) 

mēnešalgas grupas minimālo, vidējo un maksimālo mēnešalgas līmeni izsaka kā koeficientus pret 

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
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bāzes mēnešalgu. Šāds regulējums izvēlēts, lai varētu operatīvāk sekot līdzi ekonomikas attīstības 

procesiem valstī, tas ir, ja ekonomika aug un bāzes alga palielinās, tad paaugstinās arī mēnešalgu skala 

un institūcija var paaugstināt mēnešalgas, ja ir tāda iespēja un to pieļauj atlīdzības fonds. Atlīdzības 

sistēmas izmaiņu galvenais mērķis ir sakārtot valsts pārvaldē strādājošo atalgojuma sistēmu, kas nav 

mainīta vairākus gadus, par prioritāti izvirzot nodarbināto atalgojuma nosacījumu maiņu, lai tā spētu 

nodrošināt konkurētspējīgu atlīdzību valsts pārvaldē, kas veicinātu stabilu, efektīvu un atklātu valsts un 

pašvaldību institūciju darbu. 

     Lai noteiktu Ventspils novada pašvaldības institūcijās nodarbināto individuālās algas līmeni, ir 

izstrādāta iekšējā kārtība, kurā noteikti individuālās mēnešalgas soļi, pakāpes intervāla ietvaros un 

noteikti kritēriji katra nākamā soļa sasniegšanai. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

11.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra Saistošo noteikumu Nr.19 Ventspils novada 

pašvaldības nolikums 123.punktu, ņemot vērā Ventspils novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 

2022.gada 20.oktobra sēdes lēmumu Noteikumi “Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas 

noteikumi” (protokols Nr.17, 9.§), atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, E.Kuģeniece, 

G.Gāga), PRET  –  1 balss (D.Vašuka), ATTURAS – nav, n o l e m j: 
 

1. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada pašvaldības domes noteikumu projektu Darbinieku 

individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi (dokumenti sēdes protokola pielikumā 

kopskaitā uz 6 lapām). 

2. Sagatavot minētos noteikumus parakstīšanai. 

3. Noteikumi Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi stājas spēkā ar 

pieņemšanas brīdi. 

4.    Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu 

laikā pēc Ventspils novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas šā lēmuma 

izrakstu un lēmuma pielikumu nodot pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis), pašvaldības 

administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Personāla nodaļai 

(I.Stradiņa). 

 

20.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMU  

“VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANAS NOLIKUMS” 
(ziņo: I.Stradiņa) 

 

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

I.Stradiņa informē par  lēmuma projektu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 
 
     Saeimā 2021.gada 16.novembrī ir pieņemti grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likumā (turpmāk – Atlīdzības likums), kas paredz, ka no 2022.gada 1.jūlija 

amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgas grupas minimālo, vidējo un maksimālo mēnešalgas līmeni 

izsaka kā koeficientus pret bāzes mēnešalgu. Pastarpinātās pārvaldes iestāžu amatpersonām 

(darbiniekiem) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību) un 

konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma 

līmeni, nepārsniedzot attiecīgajam amatam Atlīdzības likuma 3.pielikumā noteikto mēnešalgu grupas 

intervāla maksimumu. 

     Nolūkā nodrošināt to, lai Ventspils novada pašvaldības institūciju darbinieku atlīdzības noteikšanā 

tiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi, darbinieku prasmju un darba izpildes novērtēšana ir personāla 

https://likumi.lv/ta/id/202273#piel3
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vadības elements, ar kura palīdzību veicināt darbinieku attīstību un motivāciju. Pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Atlīdzības likuma 4.2 pantu un 11.panta 

pirmo daļu, ņemot vērā Ventspils novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 2022.gada 13.oktobra 

sēdes lēmumu Nolikums “Ventspils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums” (protokols 

Nr.16, 5.§), atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, 

I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, E.Kuģeniece), PRET  – 1 balss 

(D.Vašuka), ATTURAS – 1 balss (G.Gāga), n o l e m j: 
 

1. Apstiprināt iesniegtā Ventspils novada pašvaldības domes nolikuma projektu Ventspils novada 

pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums (dokumenti sēdes protokola pielikumā 

kopskaitā uz 10 lapām). 

2. Sagatavot minēto nolikumu parakstīšanai. 

3. Ventspils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums stājas spēkā 2022.gada 

01.decembrī. 

4.    Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu 

laikā pēc Ventspils novada pašvaldības domes sēdes protokola parakstīšanas šā lēmuma 

izrakstu un lēmuma pielikumu nodot pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis), pašvaldības 

administrācijas, Personāla nodaļai (I.Stradiņa). 

 

21.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MANTAS NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ 

SIA “VNK SERVISS” ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI  

IEDZĪVOTĀJIEM TĀRGALES UN PUZES PAGASTĀ  

(ziņo: J.Krilovskis, debates:D.Vašuka) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim. 

J.Krilovskis informē par  lēmuma projektu. 

Jautājumi. 

D.Vašuka jautā par transportu sociālajam dienestam. 

J.Krilovskis norāda, ka transports ir iedots, šobrīd nav nepieciešamība. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

 

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

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā ūdensapgādi 

un kanalizāciju. Tā izpildes ietvaros, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 

1.punktu, pašvaldība ir izveidojusi SIA “VNK serviss” (reģistrācijas Nr. 41203017566; turpmāk – 

Sabiedrība), kuras statūtos noteiktais viens no darbības pamatmērķiem un veidiem ir ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.  

       Likuma „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. Vienlaikus Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

(turpmāk - Likums) 2.pantā noteikts, ka jebkurai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un 

mantu ir jāatbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un 5.panta pirmā un otrā daļā – 

aizliegumu publiskas personas mantu nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības 

lietošanā, izņemot, kad publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai 

deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, tostarp publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. 

Savukārt šā likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka gadījumā, ja valsts vai pašvaldības mantu nodod 

bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums.  
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       Ievērojot to, ka Ventspils novada dome ir nodevusi Sabiedrībai Ventspils novada 

pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi – ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada pagastos un Sabiedrībai ir pienākums sniegt Ventspils 

novada Tārgales un Puzes pagasta iedzīvotājiem norādītos pakalpojumus, tad ir uzskatāma par 

lietderīgu šo funkciju efektīvai un racionālai izpildei atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām 

prasībām nodot Sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā līdz minētā līguma par ūdenssaimniecības 

pakalpojuma sniegšanu darbības termiņa beigām, kustamo mantu, ko šim mērķim ir izmantojusi 

Ventspils novada pašvaldība, un kas norādīta lēmumam pievienotajā mantas sarakstā (pielikumā uz -

vienas lappuses), turpmāk arī – Īpašums.  

       Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo daļu, trešo ar 

indeksu “1” daļu, ceturto un sesto daļu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Nodot SIA „VNK serviss” (reģ.Nr.41203017566; juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles 

ciems, Ugāles pag., Ventspils novads, LV-3615) bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada 

pašvaldības kustamo mantu saskaņā ar sarakstu (pielikums uz vienas lapaspuses) 2008.gada 

4.jūlija ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā noteikto pārvaldes uzdevumu izpildei uz laiku no 

2022.gada 1.novembra līdz 2027.gada 29.septembrim, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr SIA „VNK 

serviss” veic ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu. 

2. Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanas mērķis – no pašvaldības autonomajām funkcijām 

izrietoša pārvaldes uzdevuma izpilde -  ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana Ventspils novada Tārgales un Puzes pagasta iedzīvotājiem. 

3. Noteikt, ka SIA „VNK serviss”: 

3.1. ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šā lēmuma 2.punktā 

paredzētajam mērķim, ievērojot 2008.gada 4.jūnija līguma par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu nosacījumus un publiskas personas mantas izmantošanu regulējošos 

normatīvos aktus; 

3.2. pienākums ir lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošinot Īpašuma 

saglabāšanu, atbilstošu izmantošanu, uzturēšanu un segt visus ar to saistītos izdevumus. 

4. Noteikt, ka SIA „VNK serviss” ir pienākums nekavējoties atdot atpakaļ Ventspils novada pašvaldībai 

bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu, ja: 

4.1. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms minētā līguma 

darbības termiņa beigām vai beidzies tā darbības termiņš;  

4.2. tiek izbeigts 2008.gada 4.jūnija līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu; 

4.3. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim. 

5. Apstiprināt šī lēmuma pielikumā pievienoto Līgumu par kustamās mantas nodošanu SIA “VNK 

serviss” bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar pielikumu uz sešām lapām. 

6. Uzdot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam Mārcim Laksbergam un Puzes pagasta pārvaldes 

vadītājai Santai Šēniņai līdz 2022.gada 1.novembrim organizēt Īpašuma nodošanu SIA „VNK 

serviss”, sagatavojot un parakstot Ventspils novada pašvaldības vārdā tā nodošanas-pieņemšanas 

aktu. 

7. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Krilovskim nodrošināt šī lēmuma 

izpildes kontroli. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis), Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Puzes pagasta pārvaldei (S.Šēniņa), Tārgales 

pagasta pārvaldei M.Laksbergs), Juridiskās nodaļas vadītājai (K.Ņikoļenko) un SIA „VNK 

serviss“ (D.Skudra). 
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22.§ 
PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA ZIŅOJUMS 

 

Pašvaldības izpilddirektors J.Krilovskis sniedz informāciju par atbalstu siltumenerģijas izmaksu 

segšanai- malkas pabalstiem. Kopā saņemti 1484 iesniegumi. Izmaksāti 1147 pabalsti.  Izmaksāts 

78123,88 euro.  Informē par iedzīvotāju aktivitāti no pirmās dienas. Iesniegumi iesniedzami līdz 

30.novembrim. savukārt līdz 023.gada 30.aprīlim var iesniegt ar attaisnojuma dokumentiem Informē 

par krāpšanas mēģinājumiem. 

Informē par Rūpnīcas 6, Ugālē. 6 no 8 dzīvokļiem ir izmitināti cilvēki. 1 procesā.  

Informē par Ukrainas civiliedzīvotājiem. 29 Piltenē, 6 Ancē, 35 citur novadā. Valsts atbalsts mazinās 

katrus 3 mēnešus.  

Informē par Civilās aizsardzības darba grupā skatīto. 

Informē par auditoru darbu. 

Informē par Attīstības nodaļas dalību Riga food. 

Informē par ielu apgaismojuma ierobežošanu pagastos. 

Jautājumi. 

D.Vašuka par remontplāniem. 

J.Krilovskis norāda, ka aizkavējušies Ugāles Tautas nama remontdarbi. Informē par fasādes 

nepieciešamajiem darbiem, kurus varēs veikt pavasarī.  

D.Vašuka par papildus naudas apmēru. 

A.Mucenieks norāda, ka papildus Finanšu komiteja piešķīrusi 60 000,00 euro. 

M.Dadzis jautā par malkas pabalstiem, ja pats zāģē savā mežā. 

J.Krilovskis norāda, ka pabalsts attiecas tikai uz tiem, kas iegādājas. 

J.Krilovskis informē par darbiem katlumājā Tārgales un Jūrkalnes pagastā. 

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

Sēdi slēdz plkst.11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks       _______________          
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