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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 16 
 

Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā     2014. gada 30.oktobrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.
00

 

Sēdi atklāj plkst. 14.
00

 

 
Sēdi vada:   

Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

 

Protokolē:  

Aija OZOLIŅA, Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 

 

Piedalās:  

Pāvilostas novada domes deputāti: 

Aldis Barsukovs,  

Dace Bērzniece,  

Gatis Brēdiķis,  

Arta Bunka,  

Vita Cielava,  

Ēriks Erleckis,  

Gints Juriks 

Andris Zaļkalns 

 

Pašvaldības darbinieki: 

 Inguna Blaubārde, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede 

 Marita Kurčanova, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

 Anita Sprudzāne, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede 

 

Sēdes vadītājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 2014.gada saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2014.gadam” 

2. Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos noteikumos Nr. 

20 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” 

3. Par saistošiem noteikumiem „Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu 

piemērošanu 2015.gadā” 

4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu 
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5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

6. Par finansējuma piešķiršanu 

7. Par finansējuma piešķiršanu 

8. Par finansējuma piešķiršanu 

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

10. Par izmaiņām limitos 

11. Par Pāvilostas novada TIC darba laiku 

12. Par Pāvilostas Mūzikas skolas nolikumu 

13. Par Liepājas reģiona Atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam 

14. Par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.- 2030.gadam izstrādes 

uzsākšanu 

15. Par pārstāvi medību koordinācijas komisijā 

16. Par nokavējuma naudas atcelšanu par neapstrādāto lauksaimniecības zemi 

17. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

18. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

19. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

20. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

21. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

22. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

24. Par zemes lietojuma nomu un atsavināšanu 

25. Par adreses piešķiršanu 

26. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu 

27. Par nekustamā īpašuma nedzīvojamo telpu iznomāšanu 

28. Par nomas līguma pagarināšanu 

29. Par īres tiesību izbeigšanu 

30. Par zvejas limita samazināšanu 

31. Domes priekšsēdētāja ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 

 

Sēdes vadītājs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar šādiem punktiem un ziņojumu par 

darbu noteikt kā pēdējo darba kārtības punktu: 

 

1. Par zvejas tiesību nomas līgums izbeigšanu 

2. Par zvejas tiesību nomas līguma izbeigšanu 

3. Par Pāvilostas novada 2014.gada apbalvojumu piešķiršanu 

4. Par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā 

 

Citi ierosinājumi un priekšlikumi netiek saņemti.  Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti 

balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt 2014.gada 30.oktobra domes sēdes darba kārtību. 
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1.§ Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 2014.gada saistošajos 

noteikumos Nr. 1 „Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2014.gadam” 
(Ziņo U.Kristapsons, I.Blaubārde, debatēs V.Cielava) 

 

1. Pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde informēja par pašvaldības budžeta 

izpildi un iepazīstināja ar sagatavotajiem grozījumiem pašvaldības budžetā. 

2. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 46.pantu 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

2.1. Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošo noteikumu Nr. 16 

„Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2014.gada saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Par Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2014.gadam”” projektu. 

2.2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai. 

2.3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv,  

nodrošināt brīvu pieejamību tiem pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. 
 

 

2.§ Par saistošo noteikumu „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 

2013.gada saistošajos noteikumos Nr. 20 „Pāvilostas novada pašvaldības 

nolikums”” projekta apstiprināšanu 

(Ziņo U.Kristapsons)  

 

1. Pāvilostas novada dome ir izveidojusi jaunu komisiju- medību koordinācijas komisiju, 

kas nav iekļauta Pāvilostas novada pašvaldības nolikumā un ir jāprecizē iestādes 

nosaukums.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1) punktu un 

24.pantu, 69.
1
 panta trešo daļu 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

2.1. Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2014.gada saistošos noteikumus Nr. 

17 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos noteikumos 

Nr. 20 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””. 

2.2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai. 

2.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

 

 

http://www.pavilosta.lv/
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3.§ Par saistošiem noteikumiem  „Par likuma „ Par nekustamā īpašuma 

nodokli” normu piemērošanu 2015.gadā” 
(Ziņo  U.Kristapsons) 

  

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 45. pantu 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr. 18 „Par likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” normu piemērošanu 2015.gadā” projektu. 

2. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt saistošos 

noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma saņemšanas publicēt Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, 

izlikt redzamā vietā Pāvilostas novada pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. 

4. Saistošie noteikumi stājas ar 2015. gada 1. janvāri. 

 

 

4.§ Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu  
(ziņo U.Kristapsons) 

 

1. 2014.gada 23.oktobra finanšu komitejas sēdē izskatīja privatizācijas komisijas 

priekšsēdētājas Annas Brūkles iesniegumu par nesekmīgu trešo izsoli nekustamam 

īpašumam “Vasarnieki 21”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

2. Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta trešās 

daļas 3. punktu  

 

atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Atcelt Pāvilostas novada domes 27.03.2014. Lēmumu (Protokola Nr.5., 15.§) “Par īpašuma 

atsavināšanu”. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

5.§ Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 
(Ziņo U.Kristapsons, debatēs V.Cielava) 

 

1. Pamatojoties uz 27.03.2014. lēmumu (protokols Nr.5.,16.§) Pāvilostas novada dome ir 

nostiprinājusi īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu Mindes Klēts 

zemesgrāmatā.  

2. Konstatēts, ka: 
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2.1. ir noslēgts zemes nomas līgums, kura darbības termiņš ir līdz 2023.gada 

29.maijam; 

2.2. 10.03.2014. vārds, uzvārds  iesniegumam ir pievienota mantojuma apliecība 

par tiesībām uz mantojumu pēc likuma uz būvju īpašumu ar nosaukumu 

“Mindes klēts”, kas atrodas uz zemes īpašuma “Mindes klēts”, Sakas pagasts, 

kadastra Nr. 6486 005 0132, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 6486 

005 0132 004; būves ar kadastra apzīmējumu 6486 005 0132 005; būves ar 

kadastra apzīmējumu 6486 005 0132 006; būves ar kadastra apzīmējumu 6486 

005 0132 007; būves ar kadastra apzīmējumu 6486 005 0132 008; būves ar 

kadastra apzīmējumu 6486 005 0132 009; 

2.3. vārds, uzvārds  īpašuma tiesības uz augstākminētajām ēkām nav nostiprinājusi 

zemesgrāmatā. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un 

21.panta pirmās daļas 17. punktu un uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 2.
1
 panta trešo daļu, 3.panta pirmās daļas 1. punktu, 4.panta ceturtās daļas 8. 

punktu, 44.panta ceturto un septīto daļu, 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Atlikt 27.03.2014. lēmuma (protokols Nr.5.,16.§) 3.3. un 3.4. punktu izpildi, līdz vārds, 

uzvārds  būs īpašumtiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

6.§ Par finansējuma piešķiršanu 
(Ziņo U.Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas S.Vārsbergas 22.10.2014. 

iesniegumu Nr. PNP/3-10/14/1820 par papildus līdzekļu piešķiršanu 2.-4. klašu deju 

kolektīva tautas tērpu izgatavošanai.  

2. Konstatēja, ka iestādes budžetā nav iespējams rast finansējumu šādam mērķim. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6. punktu, 15.panta 

pirmās daļas 7. punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Piešķirt finansējumu 1201,32 EUR apmērā Pāvilostas pilsētas kultūras nama 

2.-4.klašu deju kolektīva tautas tērpu izgatavošanai.  

3.2. Finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta neparedzēto izdevumu sadaļas. 
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7.§ Par finansējuma piešķiršanu 
(Ziņo U.Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja J.Vitrupa 22.09.2014. iesniegumu 

Nr. VPP/3-10/14/193 par papildus līdzekļu piešķiršanu sociālās dzīvojamās mājas 

Ploce 23 jumta vienkāršotai renovācijai.  

2. Konstatēja, ka iestādes budžetā bija paredzēts finansējums tikai daļēju darba 

apmaksai. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6. punktu, 15.panta 

pirmās daļas 7. punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Piešķirt finansējumu 17 996,84 EUR apmērā Vērgales pagasta pārvaldei, 

izdevumu segšanai dzīvojamās mājas Ploce 23 jumta vienkāršās renovācijas darbu 

veikšanai. 

3.2. Finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta neparedzēto izdevumu sadaļas. 

 

 

8.§ Par finansējuma piešķiršanu 

(Ziņo U.Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” dibinātājas, valdes locekles, 

režisores Dzintras Gekas-Vaskas 10.09.2014. iesniegumu par finansiālu atbalstu 

nodibinājuma projektam. 

2. Konstatēja, ka nodibinājuma iesniegumā nav sniegta konkrēta informācija vai 

2015.gadā ceļojošā izstāde tiks izstādīta arī mūsu novada izglītības iestādēs, kā arī vai 

2015.gadā plānotā projekta ietvaros būs informācija par izsūtītajiem iedzīvotājiem no 

mūsu novada. Lūgums piešķirt finansējumu nav pamatots ar tāmi. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” lūgumu 2015.gadā pašvaldības budžetā paredzēt 

atbalstu nodibinājuma projektam noraidīt.  

 

 

9.§ Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
(Ziņo U.Kristapsons, debatēs A.Zaļkalns) 

 

1. Dome izskatīja biedrības „Vērgalīte” 14.10.2014. iesniegumu Nr. 2/1.-9 par 

līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Pie jūriņas maliņā” īstenošanai  10 % apmērā no 

projekta kopējām izmaksām, kas sastāda 585,89 EUR.  

2. Konstatēja, ka projekts tiks realizēts ar mērķi popularizēt Pāvilostas novada kultūras 

mantojumu, celt to godā un projekta ietvaros plānots iegādāties Sakas tautas tērpus. 



Pāvilostas novada domes 30.10.2014. sēdes protokols Nr.16 

 

 7 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6. punktu, 15.panta 

pirmās daļas 5. punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Piešķirt finansējumu 585,89 EUR apmērā biedrībai „Vērgalīte” projekta „Pie 

jūriņas maliņā” realizēšanai. Finansējumu iekļaut 2015.gada budžeta projektā un 

pārskaitīt pēc 2015.gada budžeta projekta apstiprināšanas. 

3.2. Finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta projektu sadaļas. 

 

 

10 .§ Par izmaiņām limitos   
(Ziņo U.Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja Pāvilostas mākslas skolas direktores Zanes Eniņas 20.10.2014. iesniegumu 

par izmaiņām degvielas patēriņa limitā un priekšlikumu par mobilo sakaru apmaksāšanu. 

2. Konstatēja, ka: 

2.1. izglītības iestādes darba kvalitatīvai un normatīvajiem aktiem atbilstošas darbības 

nodrošināšanai, izglītības iestādes vadītājam regulāri ir jābrauc uz Latvijas Nacionālo 

Kultūras centru Rīgā;  

2.2. līdz šim izglītības iestādes vadītājam netika apmaksāti izdevumi par mobiliem 

sakariem. 

3. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

Veikt grozījumus un izteikt jaunā redakcijā: 

1. Pāvilostas novada domes 2013. gada 29.augusta lēmuma Nr. 5., 7.§ Par sakaru 

pakalpojumu limitu noteikšanu 2.punkta tabulas 20. punktu: 

 

20. Pāvilostas mākslas skola 

20.1. Zane ENIŅA 
6 34 98435 7,11 EUR 

26267977* 4,27 EUR  
*- numuri reģistrēti uz lietotāju vārda      
 

2. Pāvilostas novada domes 2013. gada 29.augusta lēmuma Nr. 5., 8.§ Par degvielas limitu 

noteikšanu Degvielas limitu tabulas 15.1. punktu: 

 

15. Pāvilostas mākslas skola 

15.1. Direktore Zane ENIŅA 450 l 
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11.§ Par Pāvilostas novada TIC darba laiku 
(Ziņo G.Brēdiķis) 

 

1. Dome izskatīja Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītājas pienākumu 

izpildītājas A.Brūkles 13.10.1014. Nr.1-14/106 iesniegumu par Pāvilostas novada TIC 

darba laika izmaiņu apstiprināšanu. 

2.  Pāvilostas novada TIC analizējot apmeklētāju uzskaiti  rudens – ziemas sezonā, 

konstatēja, ka cilvēku plūsma samazinās un galvenokārt TIC apmeklētāji šajā laika 

posmā ir cilvēki, kas gaida sabiedrisko transportu. Lietderīgi darba laiku pielāgot 

autobusu kustības grafikam, bet vasaras periodā, kad ierodas daudz tūristi, to pagarināt 

līdz plkst. 21:00. 

3. Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.pantu  

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Atcelt iepriekšējo Pāvilostas novada  TIC līdzšinējo darba laiku. 

 

3.2.Apstiprināt  no 2014.gada 01.oktobra Pāvilostas novada  TIC  šādu darba laiku: 

 01.oktobris -31.marts 

  Pirmdiena –Piektdiena plkst.7:45 -19:00 

  Sestdiena -  Svētdiena plkst.7:45 – 16:00 

 01.aprīlis – 24.jūnijs 

  Pirmdiena –Piektdiena plkst.7:45 -19:30 

  Sestdiena -  Svētdiena plkst.7:45 – 16:00 

 25.jūnijs – 15.augusts 

  Pirmdiena – Svētdiena plkst.7:30 -21:00 

 16.augusts – 30.septembris 

  Pirmdiena –Piektdiena plkst.7:45 -19:30 

  Sestdiena -  Svētdiena plkst.7:45 – 16:00 

 

 

12.§ Par Pāvilostas Mūzikas skolas nolikumu                  
(Ziņo G.Brēdiķis) 

 

1. Dome izskatīja Pāvilostas Mūzikas skolas direktores I.Šnores iesniegumu 16.10.2014. 

Nr.27/1-20 par Pāvilostas Mūzikas skolas nolikumu; 

2. Konstatēja, ka mainoties normatīvajiem aktiem un reglamentējošiem dokumentiem 

nepieciešams jaunā redakcijā izmainīt Pāvilostas Mūzikas skolas nolikumā  sadaļas : 

„Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi”, „Audzēkņu pienākumi un 

tiesības” un „Citi jautājumi” u.c. 

3. Pamatojoties uz „Izglītības likuma” 22.pantu  un likumu „ Par pašvaldībām” 21.panta 

8) punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Pāvilostas Mūzikas skolas nolikumu jaunā redakcijā. 
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13.§ Par Liepājas reģiona Atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-

2020.gadam                  
(Ziņo A.Zaļkalns) 

 

1. SIA „Liepājas RAS”,  kas ir Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā 

ietilpstošo pašvaldību kapitālsabiedrība un atbildīga par pašvaldību funkciju izpildi 

atkritumu apsaimniekošanas jomā, un kuras dalībniece ir arī Pāvilostas novada 

pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība), ir veikusi Liepājas reģionālā atkritumu 

apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādi un aicinājusi Pašvaldību 

apstiprināt sagatavoto plāna projektu.  

2. Iepazīstoties ar Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna                

2014.-2020.gadam projektu Pašvaldība konstatē, ka tas ir izstrādāts atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, kas nosaka politikas plānošanas sagatavošanas un 

apspriešanas kārtību. Plāna izstrāde ir veikta saskaņā ar Attīstības plānošanas 

sistēmas likumu un tam pakārtotajiem Ministru kabineta noteikumiem. Lai 

norādītais plāns kā politikas plānošanas dokuments iegūtu saistošu spēku 

Pāvilostas novada pašvaldības teritorijā, plāns jāapstiprina Pašvaldības domē ar 

lēmumu. 

3. Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 13.10.2009. noteikumu Nr.1178 „Attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 7. un 

17.punktu,  

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. apstiprināt Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-

2020.gadam (turpmāk - plāns) attiecībā uz Pašvaldības teritoriju; 

3.2. noteikt, ka par plāna izpildes koordināciju ir atbildīga SIA „Liepājas RAS”; 

3.3. SIA „Liepājas RAS” sagatavot un SIA „Liepājas RAS” valdes priekšsēdētājam 

iesniegt noteiktā kārtībā Pašvaldībā informatīvu ziņojumu: 

3.3.1. par plāna izpildi 2014. un 2015.gadā - līdz 2016.gada 1.jūlijam; 

3.3.2. par plāna izpildi 2016., 2017. un 2018.gadā - līdz 2019.gada 1.jūlijam; 

3.3.3. par plāna izpildi 2019. un 2020.gadā - līdz 2021.gada 1.jūlijam. 

 

 

14.§ Par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. -2030. 

gadam izstrādes uzsākšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns, debatēs U.Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatores Vizmas 

Ģēģeres 20.10.2014. iesniegumu par attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu.  

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums:  

2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa - Ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības 

prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentos — vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu 

kopumu;  
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2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20. pants- Vietējās pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumenti: Vietējai pašvaldībai ir šādi savstarpēji saskaņoti 

attīstības plānošanas dokumenti: 1) vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija;  

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21. pants- Vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija: (1) Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās 

pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes 

un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā. (2) Telpiskās attīstības 

perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski attēlo 

vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās 

ilgtermiņa izmaiņas. (3) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar 

pašvaldības domes lēmumu; 

2.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”.  

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.- 2030. gadam izstrādi;  

2. Par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam izstrādes 

vadītāju apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri; 

3. Apstiprināt darba uzdevumu un darba izstrādes termiņus Pāvilostas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijai 2015.- 2030. gadam (Pielikums);  

4. Paziņojumu par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

publicēt pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv un informatīvajā izdevumā „Pāvilostas 

Novada Ziņas”;  

5. Lēmumu par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu nosūtīt 

Kurzemes plānošanas reģionam.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

15.§ Par pārstāvi medību koordinācijas komisijā 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

 

1. Konstatēja, ka 2014.gada 11.septembrī pašvaldība nosūtīja lūgumu deleģēt pārstāvjus 

darbam medību koordinācijas komisijā. 

2. Pārstāvi darbam komisijā 17.10.2014. ir deleģējusi Latvijas Meža īpašnieku biedrība. 

3. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu, Ministru kabineta 

26.05.2014. noteikumu Nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 

zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3. punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
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3.1. Pāvilostas novada domes medību koordinācijas komisijas sastāvā apstiprināt 

meža īpašnieku apvienības-pārstāvi Uldi Ozolu. 

3.2. Uzdot kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par 

personu, kura uzsāk pildīt medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumus.  

 

 

16.§ Par nokavējuma naudas atcelšanu par neapstrādāto lauksaimniecības 

zemi 
(Ziņo A.Zaļkalns, debatēs U.Kristapsons) 

  

1. Dome izskatīja vārds, uzvārds, personas kods, dekl. adrese, iesniegumu 15.10.2014. 

reģ. Nr.VPP/3 -10/14/108 -L  par nokavējuma naudas atcelšanu par neapstrādāto 

lauksaimniecības zemi bijušajā īpašumā Medņi, Vērgales pag., Pāvilostas nov. 

2. Konstatēja, ka saskaņā ar Vērgales pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.83, 

nekustamajam īpašumam Medņi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  17.06.2010. ir 

dāvinājuma akts, kas reģistrēts zemesgrāmatā 23.08.2010. uz vārds, uzvārds vārda. 

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010. gadam Nr.11-192  

sagatavots 5.01.2011. un nodots nosūtīšanai Vērgales pagasta pārvaldei. Par 

nekustamo īpašumu Medņi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads ir veikts maksājums 

15.10.2014. 55,05 EUR ir palikusi nenomaksātā nokavējuma nauda, kas uz 

30.10.2014. sastāda 32,95 EUR 

3. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka 

neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par 

to” 6. punktu, ka  šo noteikumu izpratnē lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība 

netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja līdz kārtējā gada 

1.septembrim tajā vismaz vienu reizi nav veikta pļaušana, zāles novākšana vai 

sasmalcināšana un izkliedēšana un likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 

1.daļu, ka nodokļa maksāšanas paziņojuma termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas gada 15. februāris. 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Neatcelt nokavējuma naudu par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

17.§ Par nekustamā īpašuma sadalīšanu  
(Ziņo A.Zaļkalns) 

  

1. Dome izskatīja vārds, uzvārds, personas kods, dekl. adrese un vārds, uzvārds, 

personas kods, dekl. adrese,  iesniegumu 08.10.2014. reģ. Nr.PNP/3 -13/14/1729  par 

atļauju  atdalīt zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 64860020049,  piešķirot  

nosaukumu  „Meža oši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. 

2. Konstatēja, ka saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.407, nekustamais 

īpašums Oši sastāv no  četrām atsevišķām dabā reāli atdalītām zemes vienībām ar 

kopēju platību 31,39ha: 
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  2.1. zemes vienība 64860020049 – 16,9 ha, 

2.2. zemes vienība 64860020089 – 5,57ha, 

2.3. zemes vienība 64860020090 – 2,45ha, 

2.4. zemes vienība 64860020091 – 6,47ha, 

3. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta 1.punktu, 

kurš nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas 

sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi 

nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Piekrist nekustamā īpašuma OŠI  kadastra Nr. 64860020089, sadalīšanai  divos  

atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

64860020049 , atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  „Meža oši”, Sakas  

pagasts, Pāvilostas novads. 

3.2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860020049 platībā 16,9 

ha  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

18.§ Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

  

1. Dome izskatīja vārds, uzvārds, personas kods, dekl. adrese iesniegumu 08.10.2014. 

reģ. Nr.VPP/3 -13/14/95-R  par atļauju  atdalīt zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 

64960030058,  piešķirot  nosaukumu  „Mežarāji”,Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma Arāji,  Vērgales pag., Pāvilostas nov., 

zemes robežu plānā iezīmētais plānotais zemes sadalījums.  

2. Konstatēja, ka saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000427716, 

nekustamais īpašums Arāji sastāv no  trim atsevišķām dabā reāli atdalītām zemes 

vienībām ar kopēju platību 19,16ha: 

2.1. zemes vienība 64960030058 – 5,08 ha, 

2.2. zemes vienība 64960040287 – 7,66ha, 

2.3. zemes vienība 64960040288 – 6,42ha, 

3. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta 1. punktu, 

kurš nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas 

sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 
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„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi 

nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Piekrist nekustamā īpašuma ARĀJI  kadastra Nr. 64960040288, sadalīšanai  divos  

atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

64960030058, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  „Mežarāji”, 

Vērgales   pagasts, Pāvilostas novads. 

3.2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960030058 platībā 5,08 ha  

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

19.§ Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

  

1. Dome izskatīja vārds, uzvārds, personas kods, dekl. adrese, pilnvarotās personas 

vārds, uzvārds ( pilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6081) 

iesniegumu 10.10.2014. reģ. Nr.PNP/3 -13/14/1742  par atļauju  atdalīt zemes vienības  

ar kadastra apzīmējumu 64860050010 un 64860060008,  piešķirot  nosaukumu  

„Taigas”,Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Iesniegumam pievienots nekustamā 

īpašuma Tundras, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes robežu plānā iezīmētais plānotais 

zemes sadalījums un pilnvara.  

2. Konstatēja, ka saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000457781, 

nekustamais īpašums Tundras sastāv no  četrām atsevišķām dabā reāli atdalītām 

zemes vienībām ar kopēju platību 28,3ha: 

2.1. zemes vienība 64860040020 – 1,8 ha, 

2.2. zemes vienība 64860050010 – 6,5ha, 

2.3. zemes vienība 64860060008 – 4,0ha, 

2.4. zemes vienība 64860120064 – 16,0ha, 

3. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta 1.punktu, 

kurš nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas 

sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi 

nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
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3.1. Piekrist nekustamā īpašuma TUNDRAS  kadastra Nr. 64860040020, sadalīšanai  

divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

64860050010 un ar kadastra apzīmējumu 64860060008, atdalītajām  zemes 

vienībām  piešķirt nosaukumu  „Taigas”, Sakas  pagasts, Pāvilostas novads. 

3.2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 64860050010 platībā 6,5 ha  

un ar kadastra apzīmējumu 64860060008 platībā 4,0ha  noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

20.§ Par nekustamā īpašuma sadalīšanu  
(Ziņo A.Zaļkalns) 

  

1. Dome izskatīja Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Vitrupa iesniegumu 

20.10.2014. reģ. Nr.VPP/3 -10/14/330  par atļauju  atdalīt zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu 64960010121,  piešķirot  nosaukumu  „Dzenīši”,Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads. 

2. Konstatēja, ka saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000459310, 

nekustamais īpašums Pagasta meži sastāv no  piecām atsevišķām dabā reāli 

atdalītām zemes vienībām ar kopēju platību 90,38 ha: 

2.1. zemes vienība 64960010121 – 46,07 ha, 

2.2. zemes vienība 64960010313 – 20,81ha, 

2.3. zemes vienība 64960010435 – 0,77ha, 

2.4. zemes vienība 64960010442 – 17,37ha, 

2.5. zemes vienība 64960080074 – 5,36ha, 

3. Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000459310 2. Daļas 2. Iedaļā 

ieraksts 1.1. , ka saskaņā ar likumu „ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, noteikts aizliegums nekustamo īpašumu piecus 

gadus atsavināt, ieķīlāt, nodibināt uz to personālservitūtu vai iznomāt to ar tiesībām 

būvēt ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma objektu. Nekustamais īpašums reģistrēts 

Vērgales pagasta zemesgrāmatā 25.05.2009. 

4. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta 1.punktu, 

kurš nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas 

sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi 

nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

4.1. Piekrist nekustamā īpašuma PAGASTA MEŽI  kadastra Nr. 64960080074, 

sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra 
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apzīmējumu  64960010121, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt „Dzenīši”, 

Vērgales   pagasts, Pāvilostas novads. 

4.2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010121 platībā 46,07 ha  

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

21.§ Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
(Ziņo U.Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Vitrupa iesniegumu 

20.10.2014. reģ. Nr. VPP/3-10/14/331  par nekustamā īpašuma Pagasta meži, Vērgales  

pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  64960010442  

sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Iesniegumam pievienots nekustamā 

īpašuma Pagasta meži, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes robežu plānā iezīmētais 

plānotais zemes sadalījums. 

2. Konstatēja,  ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  64960010442  17,37 ha 

platībā, atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumam plānotā (atļautā) 

izmantošana ir meža teritorija. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 3 

ha. Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000459310 2. daļas 2. iedaļā 

ieraksts 1.1. , ka saskaņā ar likumu „ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, noteikts aizliegums nekustamo īpašumu piecus 

gadus atsavināt, ieķīlāt, nodibināt uz to personālservitūtu vai iznomāt to ar tiesībām 

būvēt ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma objektu. Nekustamais īpašums reģistrēts 

Vērgales pagasta zemesgrāmatā 25.05.2009. 

3. Pamatojoties uz Pāvilostas  novada domes 30.05.2013.saistošo noteikumu Nr.3 

„Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 7. nodaļas 7.2. 

apakšnodaļas 514. punktu, ka  gadījumos, kad nepieciešama zemes vienību robežu 

pārkārtošana, zemes vienību apmaiņa vai starpgabalu likvidēšana, zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšana, zemes konsolidācija, piekļūšanas iespēju 

nodrošināšana zemes vienībai, pieejas nodrošināšana publiski izmantojamām zemes 

platībām (teritorijām), uz zemes vienību attiecināmo teritorijas plānojumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšana un nav 

nepieciešama detālplānojuma izstrāde, pašvaldība, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu, pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un  likumu „ Zemes   

ierīcības likums” 8. panta pirmo daļu, ka zemes ierīcības  projektu izstrādā šādiem 

zemes ierīcības darbiem: 

1) zemes vienību robežu pārkārtošanai; 

2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un 

zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās 

teritorijas), apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 

3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 

4) zemes konsolidācijai; 

5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 

6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 

un likuma „Administratīvā procesa likums” 79. pantu,  
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Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Pagasta meži, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010442. 

3.2. Apstiprināt darba uzdevumu. 

3.3. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to apstiprināt Pāvilostas novada domē un 

piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

22.§ Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

 

1. Dome izskatīja vārds, uzvārds, personas kods, dekl. adrese, pilnv. personas vārds, 

uzvārds ( ģenerālpilnvara ier. aktu un apliec. reģistrā ar Nr.5325) iesniegumu 

22.10.2014. reģ. Nr. PNP/3-13/14/1818  par nekustamā īpašuma Eglaines, Vērgales  

pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  64960020004  

sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Iesniegumam pievienots nekustamā 

īpašuma Eglaines, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes robežu plānā iezīmētais 

plānotais zemes sadalījums. 

2. Konstatēja, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  64960020004  23,3 ha platībā, 

atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumam plānotā (atļautā) izmantošana ir 

meža un lauku teritorija. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 3 ha. 

3. Pamatojoties uz Pāvilostas  novada domes 30.05.2013.saistošo noteikumu Nr.3 

„Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 7.  nodaļas 7.2. 

apakšnodaļas 514. punktu, ka  gadījumos, kad nepieciešama zemes vienību robežu 

pārkārtošana, zemes vienību apmaiņa vai starpgabalu  likvidēšana, zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšana, zemes konsolidācija, piekļūšanas iespēju 

nodrošināšana zemes vienībai, pieejas nodrošināšana publiski izmantojamām zemes 

platībām (teritorijām), uz zemes vienību attiecināmo teritorijas plānojumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšana un nav 

nepieciešama detālplānojuma izstrāde, pašvaldība, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu, pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un likumu „ Zemes  

ierīcības likums” 8. panta pirmo daļu, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem 

zemes ierīcības darbiem: 

1) zemes vienību robežu pārkārtošanai; 

2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un 

zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās 

teritorijas), apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 

3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 

4) zemes konsolidācijai; 

5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 

6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 

un likuma „Administratīvā procesa likums” 79. pantu,  
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Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Eglaines, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960020004. 

3.2.  Apstiprināt darba uzdevumu. 

3. 3. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes to apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt 

nosaukumu atdalītajam zemes gabalam. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

23.§ Par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

 

1. Dome  izskatīja nekustamā īpašuma „Māliņi” īpašnieka nosaukums, 

iesniegumu 02.07.2014. reģ. Nr. VPP/3-13/14/58 -L  par nekustamā īpašuma 

Māliņi, Vērgales  pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  64960040068  sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu un 

SIA “METRUM “ 2014.gada 22.oktobra iesniegumu  reģ. Nr. PNP/3-

13/14/1816 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

2. Konstatēja, ka projekts atbilst projekta izstrādes uzsākšanas stadijā saskaņotai 

sadalījuma skicei un pašvaldības noteiktajiem nosacījumiem. 

3. Pamatojoties uz LR likumu „ Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” 17. panta 4 apakšpunktu, ka adresācijas sistēmas pamatprincipus, 

adrešu piešķiršanas, adrešu reģistra uzturēšanas kārtību, kā arī informācijas 

reģistrācijas un aprites kārtību nosaka Ministru kabinets un 4
1 

apakšpunktu, 

ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības 

lēmumu. Pašvaldības lēmumu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta 

veidā. Ja saskaņā ar likumu pirms vispārīgā administratīvā akta izdošanas 

nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, uzklausīšanu var arī 

veikt, rīkojot publisku apspriešanu, kā arī saskaņā ar SIA METRUM iesniegto 

Zemes ierīcības projekta „ Māliņi” lietu, zemes vienības kadastra apzīmējums 

64960040068, kas ir  atbilstošs 14.09.2006.g. likuma „Zemes ierīcības likums” 

20.pantam, MK noteikumu Nr.288 “ Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”  9.6.p., Valsts zemes dienests ir sniedzis atzinumu (VZD spiedoga 

atzīme 16.10.2014.), 26.3.p.,Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

ir saskaņojusi 14.10.2014. Nr.121. 

4. Pamatojoties uz  īpašnieka iesniegumu un SIA METRUM iesniegumu  

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

4.1. Piešķirt adreses/nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
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Zemesgabala 

Nr. 

Platība 

ha 
Adrese/ Nosaukums NĪLMK 

Atbilstība 

teritorijas 

plānojumam  

Projektējamā 

zemes vienība 

Nr.1 

14,4 

Saglabāt  nosaukumu  

„ Māliņi”, Vērgales pag., 

Pāvilostas nov. Dzīvojamai 

ēkai -drupas un kūtij saglabāt 

adresi „ Māliņi”, Vērgales  

pag., Pāvilostas nov. Adreses 

klasifikatora kods 

104074762 

0101 

zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība 

Projektējamā 

zemes vienība 

Nr.2 

15,8 

Piešķirt nosaukumu 

“Mālkalni”, Vērgales 

pagasts,  Pāvilostas novads. 

0101  

zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība 

 

4.2. Saskaņā ar likuma „Zemes ierīcības likums” 22.p., zemes gabala projekts 

īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

4.3. Saskaņā ar 14.09.2006. likuma „Zemes ierīcības likums” 20.p,vienu 

apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko iesniegt Valsts zemes 

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, otru nodod ierosinātājam. Trešo 

eksemplāru nodot glabāšanā Pāvilostas novada domē. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

24.§ Par zemes lietojuma nomu un atsavināšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

 

1. Dome izskatīja  vārds, uzvārds, personas kods, dekl. adrese 15.10.2014. iesniegumu 

reģ. Nr. PNP/3 -13/14/1769 par zemes lietojuma Druvas, Vērgales pagasts, Pāvilostas 

novads nomu un zemes lietojuma Druvas, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

atsavināšanu.  

2. Konstatēja, ka zemes lietojums Druvas, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads piekrīt 

Pāvilostas novada domei. Uz zemes lietojuma Druvas, Vērgales pagasts, Pāvilostas 

novads atrodas dzīvojamā māja, garāža un piecas palīgēkas, kas pieder vārds, uzvārds. 

Vārds, uzvārds ir mirusi 07.01.2007. Mantojuma apliecība ( par tiesībām uz 

mantojumu pēc likuma ) izsniegta vārds, uzvārds 16.03.2012. 

3. Pamatojoties uz mantojuma apliecību, likuma ” Par pašvaldībām” 21.pantu, ka dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un MK 

noteikumu Nr. 644 „ Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7. punktu, ka nekustamā 

īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi 

gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Pašvaldībai ir tiesības zemes nomas maksas apmēru samazināt līdz 50 %, izdodot 

saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nomnieku kategorijām. 
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Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Anulēt zemes nomas līgumu vārds, uzvārds un noslēgt zemes nomas līgumu uz 

desmit gadiem vārds, uzvārds uz zemes lietojumu Druvas, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads. 

3.2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no kadastrālās vērtības. Nomnieks 

papildus zemes nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus. 

3.3. Noslēgt zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes. 

3.4. Ierakstīt Vērgales pagasta zemesgrāmatā zemes lietojumu Druvas, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas novads uz pašvaldības vārda. Pēc ierakstīšanas Vērgales 

pagasta zemesgrāmatā lemt par zemes lietojuma Druvas, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads atsavināšanu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

25.§ Par adreses piešķiršanu  
(Ziņo A.Zaļkalns) 

 

1. Dome izskatīja  zemes lietu speciālistes Annas Brūkles iesniegumu 21.10.2014. reģ. 

Nr. PNP/3- 13/14/1810 par adreses piešķiršanu dzīvojamajai mājai ar kadastra 

apzīmējumu 64960030233001, saimniecības ēkai ar garāžu ar kadastra apzīmējumu 

64960030233002 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 64960030233003. 

2. Saskaņā ar NĪVKIS datiem un dabā konstatēto, uz nekustamā īpašuma „Lazdāji”, 

Vērgales  pagasts, Pāvilostas novads  kadastra numurs 64960030233, atrodas 

dzīvojamā māja, saimniecības ēka ar garāžu un šķūnis, kuriem nav piesaistīta adrese 

un piešķirts nosaukums. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, 

citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6. 2. punktu, ka katram 

adresācijas objektam piešķir vienu adresi. 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Piešķirt dzīvojamai mājai, saimniecības ēkai ar garāžu un šķūnim, kuri atrodas uz zemes 

gabala „Lazdāji”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960030233, adresi 

„Lazdāji”, Vērgales  pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463 (grafiskais pielikums). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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26.§ Par nekustamā īpašuma iznomāšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns, debatēs U.Kristapsons, Ē.Erleckis, V.Cielava, G.Brēdiķis) 

 

1. Dome izskatīja atkārtoti nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, iesniegumu 

reģ. Nr. PNP/3-13/14/1639 ar lūgumu iznomāt daļu platības no nekustamā īpašuma 

Pagasta meži, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

64960010442.   

2. Konstatēja, ka nekustamais īpašums Pagasta meži, Vērgales pag., Pāvilostas nov., ir 

reģistrēti Vērgales pagasta zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda. Daļa 

nekustamā īpašuma Pagasta meži, Vērgales pag., Pāvilostas nov., zemes vien. ar kad. 

apz. 64960010442 atrodas Ziemupes dabas liegumā. 16.10.2014. Ziemupes tautas 

namā notika publiskā apspriešana par nekustamā īpašuma Pagasta meži, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960010442 10.0 

ha platības iznomāšanu. 

3. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 17. punktu un 18. punktu un LR likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu , ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos,  un Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada saistošo noteikumu Nr.18 

„Par pašvaldības zemes nomu Pāvilostas novadā” 2.punkta 2.1. apakšpunktu, ka 

neapbūvētam zemesgabalam bez apbūves tiesībām ir noteikta šāda nomas maksa gadā 

– zemei, kuru nodod pagaidu lauksaimniecības vajadzībām (sakņu dārza, ganību 

ierīkošanai) -3,0 (trīs)% no zemesgabala kadastrālās vērtības plus Latvijas Republikā 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme. 

 

Atklāti balsojot: PAR- 7 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Gints Juriks, Uldis Kristapsons), PRET- 1 deputāts ( Ēriks Erleckis), 

ATTURAS- 1 deputāts ( Andris Zaļkalns), PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Iznomāt uz 5 gadiem nekustamā īpašuma Pagasta meži, Vērgales pag., Pāvilostas 

novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960010442 daļu pēc pielikumā 

iezīmētās skices platībā 10,0 ha. 

3.2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 3,0 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus. 

3.3. Pašvaldības juridisko pakalpojumu sniedzējam SIA „OZA” līdz 12.11.2014. 

sagatavot zemes nomas līguma projektu, kurš pēc elektroniskas saskaņošanas ar 

nosaukums apstiprināms kārtējā domes sēdē. Papildus līgumā norādīt visus 

ierobežojumus un aizliegumus, kas jāievēro apsaimniekojot Ziemupes dabas lieguma 

teritoriju. 

3.4. Nosaukums iesniegt biznesa plānu par iznomāto platību, kuru pievienot pie nomas 

līguma.  

 

 

27.§ Par nekustamā īpašuma nedzīvojamo telpu nomu 
(Ziņo A.Zaļkalns, debatēs U.Kristapsons, A.Bunka, Ē.Erleckis) 

 

1. Dome izskatīja  vārds, uzvārds, personas kods, dekl. adrese, 30.09.2014. 

iesniegumu reģ. Nr. VPP/3 -13/14/84 - N  par nekustamā īpašuma Stallīši 

nedzīvojamās telpas Nr.19 un Nr.20  nomu 
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2. Konstatēja, ka nekustamais īpašums Stallīši, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas 

novads reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatā. Folijas nr.100000461354. 

3. Pamatojoties uz likuma ” Par pašvaldībām” 21.pantu, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un  14.pantā ir noteikts, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) 

racionāli un  lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 

un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  1.punktu,  noteikumi nosaka: 

 1.1. valsts, pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu mantas iznomāšanas 

 kārtību un izņēmumus; 

 1.2. nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus; 

  1.3. atsevišķus nomas līgumā ietveramus tipveida nosacījumus. 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Noslēgt uz 5 gadiem  nomas līgumu uz nekustamā īpašuma Stallīši, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas novads nedzīvojamām telpām Nr.19 un Nr.20  

3.2. Nomas maksu par telpām noteikt gadā 7,00 euro. 

3.3. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam nekustamā īpašuma 

nodokli un SIA” Vērgales komunālā saimniecībai” par izlietoto elektroenerģiju 

un ūdeni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

28.§ Par nomas līguma pagarināšanu 

( Ziņo U.Kristapsons, debatēs A.Zaļkalns)  
 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 

pantu, Gatis Brēdiķis lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

 

1. Dome izskatīja biedrības nosaukums 22.10.2014. iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

17.05.2010. noslēgto līgumu par Ziemupes pludmales stāvlaukuma apsaimniekošanu. 

2. Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 29.04.2010. sēdes lēmumu Ziemupes pludmales 

stāvlaukums ir nodots apsaimniekošanā biedrībai nosaukums uz termiņu līdz 

17.05.2015. 

3. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14) punkta a) 

apakšpunktu 

 

Atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Arta Bunka, Vita 

Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- nav, 

ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Pagarināt nomas līgumu ar nosaukums par Ziemupes jūrmalas stāvlaukuma nomu no 

2015.gada 18.maija līdz 2018. gada 17.maijam. 
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3.2. Uzdot pašvaldības juridisko pakalpojumu sniedzējam SIA „OZA” sagatavot 

vienošanos pie līguma atbilstoši lēmuma 3.1. punktam. 

 

 

29.§ Par īres tiesību izbeigšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

  

1. Dome izskatīja vārds, uzvārds  01.10.2014. iesniegumu par atteikšanos no dzīvokļa 

Nr. 7 Rīvas 1, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 

2. Konstatēja, ka: 

2.1. 23.10.2014. SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” ir sniedzis informāciju, ka 

uz 01.10.2014. vārds, uzvārds ir parāds 36,93 EUR apmērā; 

2.2. par dzīvokli uz 21.10.2014. ir vēl jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi 

par zemi- 0,54 EUR un par dzīvokli- 1,21 EUR. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un īres līgumu, 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Ar 2014.gada 31.oktobri izbeigt vārds, uzvārds īres tiesības uz dzīvokli Nr. 7 

„Rīvas 1”, Rīvas, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 

3.2. Vārds, uzvārds  līdz 2014.gada 30.novembrim samaksāt nekustamā īpašuma 

nodokli un nomaksāt parādu SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

30.§ Par zvejas limita samazināšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns, debatēs U.Kristapsons, Ē.Erleckis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 

pantu, Dace Bērzniece lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

 

1. Dome izskatīja Liepājas reģionālās vides pārvaldes 10.10.2014. vēstuli par 

informācijas sniegšanu, kurā ir norādīts, ka 3 personas nav uzsākušas izmantot 

noteikto zvejas rīku skaitu un 1 persona nav ievērojusi zvejniecības noteikumus.  

2. Konstatēja, ka: 

2.1. atbilstoši sniegtai informācijai 2014.gadā zvejas rīku skaita limitu nav uzsākuši 

izmantot: 

2.1.1. vārds, uzvārds, līgums noslēgts 01.07.2014., līguma Nr. 14/2014.  

2.1.2. vārds, uzvārds, līgums noslēgts 29.05.2014., līguma Nr. 41/2014. 

2.1.3. vārds, uzvārds, līgums noslēgts 26.09.2014., līguma Nr. 71/2014.  

2.1.4. vārds, uzvārds un vārds, uzvārds ir pieņemt Pāvilostas novada domes 09.01.2014. 

sēdē 1., 3.§.. 

2.1.5. vārds, uzvārds ir pieņemt Pāvilostas novada domes 28.08.2014. sēdē 14., 15.§  

tādejādi nav pagājuši 6 mēneši no zvejas rīku skaita limita piešķiršanas.  

3. Pamatojoties uz 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 
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kārtību” 64.2. punktu, Iznomātājs gada laikā var vienpusēji izdarīt grozījumus 

protokolā, samazinot zvejas limitu, ja nomnieks sešu mēnešu laikā ( neņemot vērā 

zvejas lieguma periodus) nav sācis izmantot viņam noteikto zvejas rīku skaita limitu 

vai izmanto mazāk nekā trīs ceturtdaļas no noteiktā zvejas rīku skaita limita.  

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

izdarīt grozījumus protokolā, samazinot zvejas limitu šādām personām, kuras nav sākušas 

izmantot piešķirto zvejas rīku skaita limitu no lēmuma paziņošanas brīža: 

1. vārds, uzvārds –  esošo zivju tīkla limitu 1 samazināt līdz 0,  esošo mencu 

kvotu 33 samazināt līdz 0; 

2. vārds, uzvārds - esošo zivju tīkla limitu 1 samazināt līdz 0,  esošo reņģu tīkla 

limitu 1 samazināt līdz 0, esošo 100 zivju āķu limitu samazināt līdz 0, esošo 

mencu kvotu 32 samazināt līdz 0. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

31.§ Par zvejas tiesību nomas līguma izbeigšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns, debatēs U.Kristapsons, G.Juriks) 

 

1. Dome izskatīja vārds, uzvārds 23.10.2014. iesniegumu par atteikšanos no 

piešķirtajiem pašpatēriņa zvejas rīkiem- 1 zivju tīkls, 1 reņģu tīkls un 100 zivju āķi.  

2. Konstatēja, ka: 

2.1. lēmums par zvejas rīku skaita limita piešķiršanu ir pieņemt Pāvilostas novada domes 

09.01.2014. sēdē 1., 3.§.; 

2.2. līgums noslēgts 15.01.2014., līguma Nr. 59/2014.;  

2.3. 15.01.2014. noslēgtā līguma 7.nodaļā ir uzskaitīti Līguma darbības izbeigšanās 

7.1. Līguma darbību var izbeigt pēc abpusējas vienošanās. 

7.2. Iznomātājs un Nomnieks var vienpusēji atkāpties no līguma, ja tam radies 

pārmērīgs zaudējums. Pusei, kas atsaucas uz pārmērīgu zaudējumu, tas jāpierāda. 

7.4. Nomnieks var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja: 

7.4.1. Iznomātājs nepilda līguma nosacījumus; 

7.4.2. Iznomātājs vai ar viņa ziņu trešās personas traucē Nomniekam saņemt 

pilnībā to labumu, ko var dot šis līgums. 

7.6. Šis līgums tiek pārtraukts saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām, ievērojot 

Zvejniecības likuma 8.pantu. 

3. Pašvaldībai, kā iznomātājam, nav iebildumu, ka tiek izbeigts 15.01.2014. līgums Nr. 

59/2014. 

4. Pamatojoties uz 15.01.2014. noslēgtā līguma Nr. 59/2014 7.1. punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Abpusēji vienojoties izbeigt ar vārds, uzvārds 15.01.2014. noslēgto līgumu Nr. 59.2014. ar 

lēmuma pieņemšanas brīdi. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

32.§ Par zvejas tiesību nomas līguma izbeigšanu 
(Ziņo A.Zaļkalns, debatēs A.Barsukovs, U.Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja vārds, uzvārds 27.10.2014. iesniegumu par atteikšanos no 

piešķirtajiem pašpatēriņa zvejas rīkiem- 1 zivju tīkls, 1 reņģu tīkls un 100 zivju āķi par 

labu vārds, uzvārds.  

2. Konstatēja, ka: 

2.1. lēmums par zvejas rīku skaita limita piešķiršanu ir pieņemt Pāvilostas novada domes 

09.01.2014. sēdē 1., 3.§.; 

2.2. līgums noslēgts 21.01.2014., līguma Nr. 63/2014.;  

2.3. spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē pašpatēriņa zveju un zvejas rīku limita 

piešķiršanas kārtību, nav devušas nomniekam ekskluzīvas tiesības noteikt, kurai 

personai pārdalāms zvejas rīka limits. Respektīvi, vārds, uzvārds norāde par 

atteikšanos no zvejas rīkiem par labu vārds, uzvārds ir atstājama bez ievērības.  

2.4. 15.01.2014. noslēgtā līguma 7.nodaļā ir uzskaitīti Līguma darbības izbeigšanās 

 7.1. Līguma darbību var izbeigt pēc abpusējas vienošanās. 

 7.2. Iznomātājs un Nomnieks var vienpusēji atkāpties no līguma, ja tam radies 

pārmērīgs zaudējums. Pusei, kas atsaucas uz pārmērīgu zaudējumu, tas jāpierāda. 

 7.4. Nomnieks var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja: 

  7.4.1. Iznomātājs nepilda līguma nosacījumus; 

  7.4.2. Iznomātājs vai ar viņa ziņu trešās personas traucē Nomniekam saņemt 

pilnībā to labumu, ko var dot šis līgums. 

 7.5. Šis līgums tiek pārtraukts saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām, ievērojot 

Zvejniecības likuma 8.pantu. 

3. Pašvaldībai, kā iznomātājam, nav iebildumu, ka tiek izbeigts 21.01.2014. līgums Nr. 

63/2014. 

4. Pamatojoties uz 21.01.2014. noslēgtā līguma Nr. 63/2014 7.1. punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Abpusēji vienojoties izbeigt ar vārds, uzvārds 21.01.2014. noslēgto līgumu Nr. 63/2014. ar 

lēmuma pieņemšanas brīdi. 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, 

Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

33.§ Par Pāvilostas novada 2014.gada apbalvojumu piešķiršanu 

( Ziņo G.Brēdiķis) 

 

1. Dome izskatīja izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.10.2014. sēdes protokolu 

par aptauju un pieteikumiem „Gada nominācijas Pāvilostas novadā 2014” un saņemtos 

ierosinājumus pateicības rakstu pasniegšanai. 
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2. Pamatojoties uz 25.09.2014. apstiprinātajiem Pāvilostas novada apbalvojuma 

noteikumu 26. un 37. punktiem 

 

Atklāti balsojot: PAR- 8 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Andris Zaļkalns), PRET- nav, ATTURAS- 

1 deputāts ( Uldis Kristapsons), PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

2.1. Apstiprināt Pāvilostas novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas 

23.10.2014. sēdes  protokolu un piešķirt apbalvojumus šādās nominācijās: 

2.1.1. Titulu „Goda novadnieks” piešķirt Aivaram GRAVAM 

 

2.1.2. Titulu „Gada novadnieks” piešķirt Uldim KRISTAPSONAM, Pāvilostas novada 

domes priekšsēdētājam 

 

2.1.3. Titulu „Labais darbs novadam” piešķirt Uldim KRISTAPSONAM, Pāvilostas 

novada domes priekšsēdētājam 

 

2.1.4. Titulu „Cilvēks Cilvēkam” piešķirt: 

2.1.4.1. Artai Bunkai, Pāvilostas novada domes deputātei 

2.1.4.2. Austrai Vagotiņai-Vagulei 

2.1.4.3. Gunai Vagotiņai-Vagulei 

2.1.4.4. Veltai Citskovskai 

2.1.4.5. Vitai Kantei 

2.1.4.6. Laimai Ozolai  

2.1.4.7. Guntai Zitmanei 

2.1.4.8. Modrai Račei 

2.1.4.9. Mairai Briedei 

2.1.4.10. Artim Raibartam 

2.1.4.11. Lilijai Losānei 

2.1.4.12. Ingūnai Kopštālei, Saraiķu bibliotēkas vadītājai 

2.1.4.13. Kārlim Novadam 

2.1.4.14. Guntai Ingrīdai Kleinšmitei 

2.1.4.15. Vizmai Alseikai 

2.1.4.16. Ojāram Novadam 

2.1.4.17. Elīnai un Ērikam Briljonokiem 

2.1.4.18. Albertam Muceniekam 

2.1.4.19. Jānim Betheram 

2.1.4.20. Aivaram Laumanim 

2.1.4.21. Ilzei Jackēvičai-Voitkevičai 

2.1.4.22. Mārai Švītiņai 

2.1.4.23. Irēnai Jaunskungai 

 

2.1.5. Piešķirt „Pateicības”: 

2.1.5.1. Edītei Lācei 

2.1.5.2. Igoram Taranam 

2.1.5.3. Gaidai Akerfeldei, Vērgales pagasts pirmsskolas izglītības iestādes 

„Kastanītis” vadītājai 

2.1.5.4. Mārai Višemirskai 

2.1.5.5. Irēnai Ozolai 

2.1.5.6. Guntai Stankēvičai. 
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2.2. Piešķirt naudas dāvinājumus: 

2.2.1. titula GODA NOVADNIEKS saņēmējam - 100,00 EUR apmērā; 

2.2.2. titula GADA NOVADNIEKS saņēmējam - 75,00 EUR apmērā; 

2.2.3. nominācija „LABAIS DARBS NOVADAM” saņēmējam - 35,00 EUR apmērā; 

2.2.4. pateicības saņēmējam - 15,00 EUR apmērā. 

 

2.3. Finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta koda Nr. 04.740- vairāku mērķu 

attīstības projektu līdzekļiem. 
 

 

34.§ Par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

 

Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam zemes reforma 

uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma „Par zemes 

reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi. 

Zemes reformas izpildes kārtību pilsētās noteica 1991.gada 20.novembrī pieņemtais 

likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.pants, saskaņā ar kuru zemes 

reforma pilsētās veicama trijās kārtās. 

Zemes reformas pirmajā kārtā bija jāpieprasa zeme un jāpieņem šie pieprasījumi. 

Zemes reformas otrajā kārtā - jāizstrādā pilsētas ģenerālplāni un  jānodrošina 

nepieciešamie izejas dati zemes ierīcības projekta sastādīšanai,  jāpieņem lēmumi, tai skaitā 

atzinumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī 

jāveic zemes izmantošanas plānošana un zemes lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana. 

Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām jāpieņem un jāizsniedz lēmumi 

par zemes piešķiršanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā 

piešķirtās zemes robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic 

pašvaldības zemes inventarizācija un jāprecizē pilsētas administratīvās robežas. 

Saskaņā ar 1998.gada gada 29.oktobrī pieņemtā likuma „Par zemes  reformas 

pabeigšanu pilsētās” 5.panta pirmo daļu zemes reforma pilsētā uzskatāma par pabeigtu, ja ir 

izpildīti iepriekš minētie darbi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, zemes reformas pabeigšanas uzdevumi saistīti ar  zemes 

pieprasīšanu, pieprasījumu izskatīšanu un zemes piederības vai piekritības noteikšanu.    

           Atbilstoši likumam „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” attiecīgajai pašvaldībai 

jāsagatavo un līdz 2014.gada 30.novembrim jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums 

par zemes reformas pabeigšanu un pārskats par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos 

aktos noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības 

saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības 

un personas, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Latvijas Hipotēku un 

zemes banku vai kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas 

zemes kompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi. 

Zemes reformas uzdevumu izpildes rezultāti Pāvilostas pilsētā: 

Zemes reformas pirmā kārta Pāvilostas pilsētā pabeigta 1999.gada 1.martā, noslēdzot 

zemes pieprasījumu pieņemšanu Pāvilostas  pilsētas zemes komisijā saskaņā ar likuma „Par 

zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta pirmo daļu. 

Zemes reformas otrā kārta Pāvilostas  pilsētā pabeigta 1999.gada 1.oktobrī, Pāvilostas 

pilsētas zemes komisijai izskatot visus līdz 1999.gada 1.oktobrim saņemtos zemes 

pieprasījumus un pieņemot atzinumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes 

nodošanu īpašumā par maksu pieņemšanas saskaņā ar likuma „Par zemes reformas 

pabeigšanu pilsētās” 2.panta ceturto daļu. 
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Zemes reformas trešās kārtas uzdevumi par pašvaldības zemes inventarizāciju saskaņā 

ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 6.panta sesto daļu pabeigti 2009.gada 30.decembrī, bet lēmumu pieņemšana 

zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās 

daļas 2.
1
apkšpunktam un Administratīvā procesa likuma normām -  2011. gada 30. septembrī 

Savukārt zemes komisiju funkcija uzdevumu došanai īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās 

zemes robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai ir beigusies jau 2006.gada 1.janvārī līdz ar 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma spēkā stāšanās dienu, jo noteica, ka zemes 

kadastrālo uzmērīšanu var ierosināt tika kadastra subjekts, bet uzdevums par pilsētu 

administratīvo robežu precizēšanu noteikts Ministru Kabineta 2012.gada 27.marta noteikumos 

Nr.216 „Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā 

arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība”. Līdz ar to zemes reformas trešās kārtas 

uzdevumi Pāvilostas pilsētā pabeigti 2011. gada 30. septembrī.  

Ņemot vērā minēto, visi likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6., 

7. un 8.pantā paredzētie darbi Pāvilostas pilsētā ir pabeigti līdz ar ko atbilstoši likuma „Par 

zemes reformas pabeigšanu pilsētā” 5.pantam zemes reforma Pāvilostas pilsētā uzskatāma par 

pabeigtu. 

           Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pants (turpmāk - Likums) nosaka, 

ka pašvaldībai līdz 2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestā 

(turpmāk -  VZD) paziņojums par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes 

reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk – Pārskats). 

Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar VZD un VZD Kurzemes  reģionālo nodaļu 

atbilstoši Likumam sagatavojusi Pārskatu. 

Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma 

tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras 

noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku 

un zemes banku”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgas zemes 

kompensācijas un rezerves zemes fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās 

zemes vienības un to platības, tai skaitā informācija par publiskajiem ūdeņiem). Ņemot vērā 

zemes vienības piederības statusu, informācija Pārskatā sadalīta septiņās sadaļās: 

1. Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi 

par īpašuma tiesību atjaunošanu" - sadaļā iekļautas 8 zemes vienības ar 

statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma 

tiesību atjaunošanu”; 

2. Zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” - sadaļā 

iekļautas 6 zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais 

valdījums”; 

3. Zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 136 

zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”; 

4. Zemes vienības ar statusus „Valstij piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 10 

zemes vienības ar statusu „Valstij piekritīgā zeme”; 

5. Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi” - sadaļā iekļautas 3 zemes 

vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi”, 

6. Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” -  sadaļā 

iekļautas 11 zemes vienības ar statusu „Zeme, zemes reformas pabeigšanai”; 

7. Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds” - sadaļā iekļautas 38 zemes 

vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”. 



Pāvilostas novada domes 30.10.2014. sēdes protokols Nr.16 

 

 28 

Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Pāvilostas pilsētas teritorijā visām 

zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss 

un tas atbilst pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.  

Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Valsts zemes dienesta ( turpmāk – VZD ) 

uzturētajā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ( turpmāk – Kadastra 

informācijas sistēma) visām Pāvilostas pilsētas  teritorijā esošām zemes vienībām ar statusu „ 

Valstij piekritīgā zeme” ir reģistrēts piederības vai piekritības statuss valstij pamatojoties uz 

Ministru kabineta rīkojumiem.  

Attiecībā uz Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām Pāvilostas 

pilsētā ar statusu „ Rezerves zemes fonds”, Pāvilostas novada pašvaldība konstatē, ka zemes 

reformas laikā neviena fiziska vai juridiska persona nav pieprasījusi, līdz ar to sekojošas 

zemes vienības nav piešķirtas – Dzintaru iela 107B (zemes vienības kadastra apzīmējums 

64130020193 ), Dzintaru iela 119 (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130040019), 

Dzintaru iela 117 (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130040021 ), Zaļkalna iela 30 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 6413000047), Strautu iela 9 (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 64130040054), Upes iela 1A (zemes vienības kadastra apzīmējums 

64130050013), Sakas iela 12A (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130020193), Sakas 

iela 25, (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130050037), Parka iela 7, (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 64130020132), Celtnieku iela 9 (zemes vienības kadastra apzīmējums 

64130020143),Ķīvīšu iela 3 (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130020153),Meža iela 

24A (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130060065),Meža iela 20 (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 64130060080), Sakas iela 19, (zemes vienības kadastra apzīmējums 

64130050124), Sakas iela 23 (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130050125), Graudu 

iela 5 (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130040099), Vētras iela 8 (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 64130060298), Atpūtas iela 2 (zemes vienības kadastra apzīmējums 

64130060059), Meža iela 5A (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130060223), Graudu 

iela 1 (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130040017). Ņemot vērā minēto, zemes 

vienības ar VZD 2010. gada 30.augusta aktu “ Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes 

fondā”, ieskaitītas rezerves zemes fondā. 

Zemes vienības Lašu iela 2A (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130020172), 

Sakas iela 8A (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130050024), Dzintaru iela 56A (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 64130020157), Cīruļu iela 6A (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 64130060079), Akmeņu iela 10A (zemes vienības kadastra apzīmējums 

64130060082), Meža iela 2A (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130060086), Dzintaru 

iela 54 (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130020301), Krasta iela 12A (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 64130020197) . Tās ir zemes joslas gar publiskiem ūdeņiem ( Sakas upi) 

un nav pieņemti Ministru kabineta rīkojumi par zemes piekritību kādā no ministriju personā, 

tad tās ar VZD 2010. gada 30. augusta aktu „ Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes 

fondā”, ieskaitītas rezerves zemes fondā. 

Zemes vienības Sporta iela 2A (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130020185), 

Stadiona iela 6B (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130020123), Brīvības iela 33B 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 64130020203), Zaļkalna iela 4 (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 64130040100), Dzintaru iela 10E (zemes vienības kadastra apzīmējums 

64130020199) ir izveidojušās veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. Tā kā šobrīd 

spēkā esošie normatīvie akti nenosaka, kādai personai būtu piekritīgas šādas zemes vienības, 

tās ar VZD 2010. gada 30. augusta aktu „ Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes  

fondā”, ieskaitītas rezerves zemes fondā 

Uz zemes vienībām Upesmuižas iela 1 (zemes vienības kadastra apzīmējums 

64130050035), Vītolu iela 2 (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130010158) un Tilts 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 64130010222)  atrodas būve un tā kā normatīvie akti 

nenosaka institūciju, kurai piekrīt apbūvēta zeme, ja ēku (būvju) īpašuma tiesības nav 
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noskaidrotas, zemes vienības ar VZD 2010. gada 30. augusta aktu „Par zemes vienības 

iekļaušanu rezerves zemes  fondā”, ieskaitītas rezerves zemes fondā. 

 Zemes vienības Ernesta Šneidera laukums 3A (zemes vienības kadastra apzīmējums 

64130010215) ,Smilšu iela 11A (zemes vienības kadastra apzīmējums 64130010295)   

lietotājs bija akciju sabiedrība „ Latvenergo”. Taču ņemot vērā, ka par zemes vienībām 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, nav pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes 

piekritību Ekonomikas ministrijas personā, tad tās ar VZD 2010. gada 30. augusta aktu „ Par 

zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes  fondā”, ieskaitītas rezerves zemes fondā. 

Ievērojot augstāk minēto,  Pāvilostas pilsētas zemes komisijas  2014.gada  23.oktobra sēdes 

protokolu Nr.1 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu,  likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. un 6.pantu,  

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Apliecināt, ka  Pāvilostas pilsētas teritorijā ir pabeigts zemes reformas process. 

2. Apstiprināt pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto 

darbu izpildi Pāvilostas pilsētā. 

3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabineta rīkojuma 

projektu par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas pilsētā, Pāvilostas novadā. 

 

 

35.§ Domes priekšsēdētāja ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 

( Ziņo U.Kristapsons, debatēs V.Cielava, A.Zaļkalns)  

 

Atklāti balsojot: PAR- 9 deputāti (Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta 

Bunka, Vita Cielava, Ēriks Erleckis, Gints Juriks, Uldis Kristapsons, Andris Zaļkalns), PRET- 

nav, ATTURAS- nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona ziņojumu par 

administrācijas un iestāžu darbu. 

 

 

Nākošā domes sēde plānota 2014.gada 27.novembrī plkst.14.
00

 Pāvilostā 

 

Sēde slēgta plkst. 15.
00

 

 

 

Sēdes vadītājs  paraksts  Uldis Kristapsons 05.11.2014. 

 

Protokolētāja  paraksts  Aija Ozoliņa 


