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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. 13 
 

Vērgalē, Vērgales pagastā      2015.gada 21. decembrī 

 

Sēde sasaukta plkst.14.
00

 

Sēdi atklāj plkst. 14.
00

 

 

Sēdi vada:   

Uldis KRISTAPSONS Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

 

Protokolē:  

Arita MŪRNIECE Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 

 

Piedalās:  

Pāvilostas novada domes deputāti: 

Aldis BARSUKOVS 

Ēriks ERLECKIS 

Vita CIELAVA 

Arta BUNKA 

Andris ZAĻKALNS 

Gints JURIKS 

Dace BĒRZNIECE 

 

Nepiedalās: 

 Gatis BRĒDIĶIS – pamatdarba dēļ 

 

Pašvaldības darbinieki: 

  

 Alfrēds MAGONE Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors 

 Marita KURČANOVA Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 

 speciāliste 

 Jānis VITRUPS Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs 

Anita SPRUDZANE Vērgales pagasta pārvaldes lietvede 

 

Sēdes vadītājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par finansējuma piešķiršanu 

2. Par finansējuma pārtraukšanu Pāvilostas Mūzikas skolas folkloras ansamblim 

3. Par piemaksas palielināšanu Pāvilostas Mākslas skolas direktores pienākumu 

izpildītājai par direktores pienākumu pildīšanu 

mailto:dome@pavilosta.lv
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4. Par grozījumiem degvielas limitos Pāvilostas mākslas skolai 

5. Par līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda dzēšanu 

7. Par finansējumu Grobiņas novada domes dibinātajai Liepājas rajona Sporta skolai 

8. Par atvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma daļas pārcelšanu uz nākamo periodu U. 

Kristapsonam 

9. Par grozījumiem “Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteikumos” 

10. Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības darba jubileju apbalvojumu 

piešķiršanas un pasniegšanas kārtībā 

11. Par Vērgales pagasta muzeja krājuma noteikumu jaunās redakcijas apstiprināšanu un 

izmaiņām Vērgales pagasta muzeja krājumu komisijas sastāvā 

12. Par zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita sadalījumu rūpnieciskai zvejai 2016. 

gadam 

13. Par nēģu zvejas rīku limita sadalījumu 2016. gadam 

14. Par zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita sadalījumu pašpatēriņa zvejai 2016. 

gadam 

15. Par Pāvilostas novada domes 2015. gada 26. novembra sēdes Nr. 12 lēmumu Nr.20.§ 

(protokols 12., 20.§) atcelšanu 

16. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

17. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

18. Par atļauju amatu savienošanai 

19. Par zemes ierīcības projekta “ Pinnas” un “ Oškalni” apstiprināšanu 

20. Par zemes ierīcības projekta “ Smiltnieki” apstiprināšanu 

21. Par datu aktualizāciju Valsts zemes dienestā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

64860050104 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 

27. Par zemes nomu Kalna ielā 15A, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

28. Par zemes nomu “Ķeri”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

29. Par zemes nomu “Balviņas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

30. Par nekustamā īpašuma “Dižgrāveri”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

31. Par nekustamā īpašuma Lauku iela 3, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

32. Par nekustamā īpašuma “Skollejas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

33. Par nekustamā īpašuma  “Kaijas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

34. Par nekustamā īpašuma “Gravas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanu 

35. Par nomu Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

36. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 

 

Sēdes vadītājs ierosina papildināt darba kārtību ar sekojošu punktu un pašvaldības 

izpilddirektora ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu noteikt kā pēdējo: 

 

Par Pāvilostas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 

 

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

balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
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Apstiprināt 2015. gada 21. decembra domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§ Par finansējuma piešķiršanu 2016. gadam 

(Ziņo U.Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Visus iesniegumus izskatīt atkārtoti pie 2016. gada Pāvilostas novada pašvaldības budžeta 

sastādīšanas. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

2.§ Par  finansēšanas pārtraukšanu Pāvilostas Mūzikas skolas folkloras 

ansamblim 
(Ziņo U.Kristapsons, debates A. Zaļkalns) 

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

Dace Bērzniece lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS,) deputāti, PRET- nav, 

ATTURAS-1 (Dace BĒRZNIECE), PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Pārtraukt finansējumu Pāvilostas Mūzikas skolas folkloras ansambļa vadītājas 

darba samaksai par 5.75 stundām nedēļā; 

2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

3.§ Par piemaksas palielināšanu pildot Pāvilostas Mākslas skolas direktora 

pienākumu izpildītājas pienākumus 
(Ziņo U.Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 
1. Palielināt Pāvilostas Mākslas skolas direktores p.i. Initai ZINGNIKAI piemaksu 

par direktores pienākumu pildīšanu no 20% uz 30%; 

2. Sagatavot atbilstošu rīkojumu par piemaksu; 

3. Lēmums stājas spēkā 04.01.2016.. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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4. § Par izmaiņām degvielas limitos Pāvilostas mākslas skolai  
(Ziņo U.Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 
Grozīt Pāvilostas novada domes 2015. gada 29.janvāra lēmuma Nr. 1., 7.§ Par degvielas 

limitu noteikšanu Degvielas limitu tabulas Pāvilostas Mākslas skolas sadaļu un izteikt šādā 

redakcijā:  

 

Nr.p.k. 
Iestāde, struktūrvienība 

 Amats 
Darbinieka vārds, uzvārds 

Limits 

gadā, l 

 

15. Pāvilostas mākslas skola 

15.1. Skolotājs Ainars ZINGNIKS 200
4
 

15.2. Skolotāja Sarmīte LAUGALE 360
3 

 
4
- 5 mēnešu periodā (01.01.2016.- 31.05.2016.) 

 

5. § Par līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam 
(Ziņo U.Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Piešķirt līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam 2016.gadam 1500,00 EUR apmērā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6. § Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu dzēšanu 
(Ziņo U.Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Dzēst Vārds, Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

adrese, par summu 7,72 EUR (septiņi eiro un 72 centi); 

2. Dzēst Vārds, Uzvārds, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu  

adrese, par kopējo summu 331,26 EUR (trīs simti trīdesmit viens eiro un 26 centi); 

3. Dzēst nosaukums, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, 

par summu 11,85 EUR (vienpadsmit eiro un 85 centi); 

4. Dzēst Vārds, Uzvārds, miris 06.03.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu adrese, par summu 28,74 EUR (divdesmit astoņi eiro un 74 

centi); 

5. Dzēst Vārds, Uzvārds, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

adrese, par summu 115,06 EUR (viens simts piecpadsmit  eiro un 6 centi); 

6. Dzēst nosaukums, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, 

par summu 266,41 EUR (divi simti sešdesmit seši eiro un 41 cents);  
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7. Dzēst Vārds, Uzvārds, miris 30.03.2011. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu adrese, par kopējo summu 14,11 EUR (četrpadsmit eiro un 11 

centi); 

8. Dzēst nosaukums, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, 

par kopējo summu 0,14 EUR (nulle eiro un 14 centi); 

9. Dzēst Vārds, Uzvārds, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

adrese, par kopējo summu 133,14 EUR (viens simts trīdesmit trīs eiro un 14 centi); 

10. Dzēst Vārds, Uzvārds, mirusi 09.03.2009. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu adrese, par kopējo summu 38,30EUR (trīdesmit astoņi eiro un 

30 centi); 

11. Dzēst nosaukums nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, 

par kopējo summu 11,18 EUR (vienpadsmit eiro un 18 centi); 

12. Dzēst Vārds, Uzvārds, mirusi 23.10.2011. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu adrese, par kopējo summu 32,06 EUR (trīdesmit divi eiro un 06 

centi); 

13. Vārds, Uzvārds dzēst nomas maksu par 47,12 eiro, atkārtoti nosūtīt maksāšanas 

uzdevumu par summu 15,70 EUR (piecpadsmit eiro, 70 centi); 

14. Dzēst Vārds, Uzvārds nomas maksu par pašvaldības piekritīgo zemi adrese, par 

kopējo summu 17,42 EUR ( setiņpadsmit eiro un 42 centi); 

15. Dzēst Vārds, Uzvārds nomas maksu par pašvaldības piekritīgo zemi adrese, par 

kopējo summu 29,98 EUR ( divdesmit deviņi eiro un 98 centi); 

16. Dzēst Vārds, Uzvārds nomas maksu par pašvaldības piekritīgo zemi adrese, par 

kopējo summu 57,98 EUR ( piecdesmit septiņi eiro un 98 centi); 

17. Dzēst Vārds, Uzvārds nomas maksu par pašvaldības piekritīgo zemi adrese, par 

kopējo summu 29,98 EUR ( divdesmit deviņi eiro un 98 centi); 

18. Dzēst Vārds, Uzvārds ( miris 09.05.2003.) nomas maksu par pašvaldības piekritīgo 

zemi adrese, par kopējo summu 3,52 EUR ( trīs eiro un 52 centi). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

7.§ Par finansējumu Grobiņas novada domes dibinātajai Liepājas rajona 

sporta skolai 
(Ziņo U.Kristapsons, debates A. Barsukovs, A. Magone ) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta 

skolu par sadarbību 2016.gadā; 

2. Piešķirt finansējumu 1768.00 EUR apmērā administratīviem izdevumiem un 

administrācijas atalgojumam; 

3. Rezervēt papildus finansējumu treneru atalgojumam 300.00 EUR apmērā 

laikaposmam no 01.09.2016. līdz 31.12.2016.. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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8.§ Par atvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma daļas pārcelšanu uz 

nākamo periodu U. Kristapsonam 
(Ziņo U.Kristapsons) 

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

Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris ZAĻKALNS, Ēriks 

ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) deputāti, PRET- nav, 

ATTURAS-1(Uldis KRISTAPSONS), PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam 

papildatvaļinājumu no 2015. gada 28. decembra līdz 2015. gada 30. decembrim (3 

darba dienas) par 2015. gadu; 

2. Pārcelt daļu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma - 16 kalendārās dienas uz nākamo 

atvaļinājuma periodu 2016. gadu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

9.§ Par grozījumiem “Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības 

noteikumos” 
(Ziņo U.Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt grozījumus “Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteikumos”; 

2. Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Pielikums  

Pāvilostas novada domes  

21.12.2015. sēdes lēmumam 

protokols 13., 9.§ 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes  

21.12.2015. sēdes lēmumu 

protokols 13., 9.§ 

Grozījumi  

„ Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi”  

Lai nodrošinātu MK noteikumu Nr. 343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar 

displeju” 11., 12., 13. un 14. punkta izpildi papildināt Pāvilostas pašvaldības darba kārtības 

noteikumus ar 8.nodaļu šādā redakcijā:  

„ 8. Optisko redzes korekcijas līdzekļu apmaksas kārtība  

47. Pēc Pāvilostas novada domes darba drošības inženiera norīkojuma darbiniekiem, kuri 

strādā ar displeju, sekojošos gadījumos jāveic obligātās veselības pārbaudes, tai skaitā 

redzes pārbaudes: 

47.1. uzsākot darba attiecības;  

47.2. periodiski pēc norīkojuma saņemšanas; 

47.3. ja darbinieks sūdzas par redzes traucējumiem, kurus varētu būt izraisījis darbs ar 

displeju. 

48. Darbiniekiem, kuriem tiek konstatēta optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu vai 

kontaktlēcu) lietošanas nepieciešamība, Pāvilostas novada dome ne biežāk kā vienu 

reizi trijos gados sedz Darbiniekam briļļu izgatavošanu, briļļu lēcu vai kontaktlēcu 

iegādes izdevumus  ne vairāk kā EUR 43.00 apmērā.  

49. Lai darbinieks saņemtu šo Noteikumu 48.punktā minēto izdevumu apmaksu, 

Darbiniekam  viena kalendārā mēneša laikā pēc optisko redzes korekcijas līdzekļu 

iegādes ir jāiesniedz Pāvilostas novada domes pašvaldības iestādes vadītājam 

sekojošus dokumentus: 

49.1. Arodārsta slēdzienu par briļļu vai kontaktlēcu nepieciešamību; 

49.2. Iesniegumu par briļļu vai kontaktlēcu apmaksu; 

49.3. Receptes oriģinālu, kurā noradīti darbinieka personu apliecinoši dati; 

49.4. Apmaksas dokumenta oriģināls (kases čeks vai kvīts) par briļļu, kontaktlēcu vai 

briļļu ietvaru iegādi, kurā norādīti pircēja t.i. darbinieka personu apliecinoši dati. 

 

Pāvilostas novada domes 

priekšsēdētājs        Uldis Kristapsons 
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10.§ Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības darba jubileju 

apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas kārtībā 

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

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Noraidīt M. Hornas ierosinājumus Pāvilostas novada pašvaldības darba jubileju apbalvojumu 

piešķiršanas un pasniegšanas kārtības grozījumiem. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

11.§ Par Vērgales pagasta muzeja dokumentāciju un krājuma komisijas 

sastāvu 

(Ziņo U. Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Vērgales pagasta muzeja krājumu noteikumus; 

2.  Papildināt Vērgales pagasta muzeja krājuma komisiju, apstiprināt to šādā sastāvā: 

2.1. Daina Vagule, Vērgales pagasta muzeja krājumu glabātāja, Vērgales 

pagasta muzeja krājuma komisijas vadītāja; 

2.2. Gints Juriks, Pāvilostas novada domes deputāts; 

2.3. Anda Blūmane, Vērgales pamatskolas direktora vietniece izglītības 

jomā; 

2.4. Aina Cērmane, Apriķu muzeja vadītāja. 

3.  Uzdot kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei sniegt informāciju Valsts ieņēmumu 

dienestam par personām, kuras sāk pildīt amatpersonu pienākumus. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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                                                                                       APSTIPRINĀTS 

                                                                             ar Pāvilostas novada domes  

21.12.2015. sēdes 

lēmumu (protokols 13.,11.§) 

                                                                                                        
 

 VĒRGALES PAGASTA MUZEJA  

KRĀJUMA NOTEIKUMI 
Izstrādāti, pamatojoties uz  

Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr. 956  

„Noteikumi par Nacionālo muzeja krājumu” un  

Vērgales pagasta muzeja Nolikumu. 

 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1. Vērgales pagasta muzeja / turpmāk saīsināti- muzejs / krājums ir noteiktā teritorijā 

vēsturiski izveidojies, zinātniski pamatots muzeja priekšmetu kopums, kas atrodas muzejā un 

tiek komplektēts atbilstoši muzeja misijai.  

1.2. Muzeja  krājuma noteikumi nosaka īpašumā vai valdījumā esošā  krājuma 

komplektēšanas,  veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas 

kārtību, un izdots, pamatojoties uz LR Muzeju likumu un Noteikumiem par Nacionālo muzeju 

krājumu MK Nr. 956. 

1.3. Muzeja krājuma priekšmeti tiek glabāti centralizēti muzeja ēkā – “Dīķeniekos”, Vērgalē, 

Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, LV-3463. 

1.4. Muzeja  krājuma  veidošanas, papildināšanas, uzskaites , saglabāšanas un izmantošanas 

kārtību vada  un nodrošina muzeja vadītāja. 

1.5. Muzeja krājuma glabātājs ir atbildīgs par krājuma dokumentācijas kārtošanu, 

saglabāšanu, krājuma priekšmetu uzskaiti , glabāšanu un izmantošanu, viņa norādījumi 

attiecībā uz muzeja krājumu ir saistoši pārējiem muzeja darbiniekiem.Krājuma glabātājs ir  

materiāli atbildīgs par muzeja krājumu un kolekcijām. 

1.6. Pieņemot darbā vai atbrīvojot no darba krājuma glabātāju, sastāda pieņemšanas- 

nodošanas aktu, kurā norāda inventāra grāmatās esošo priekšmetu skaitu un raksturo 

glabāšanas apstākļus.  

1.7. Muzeja krājuma priekšmetu izpēti organizē un nodrošina muzeja vadītāja, kurai tas 

noteikts amata aprakstā. 

 1.8. Saimniecisko, remonta, tehnisko, drošības un ugunsdzēsības darbu veikšanu muzeja 

krātuves un ekspozīciju telpās muzeja vadītāja saskaņo ar krājuma glabātāju. 

1.9. Muzejā ir krājuma komisija ,kas darbojas saskaņā ar Pāvilostas novada domes 

apstiprinātu Nolikumu. Krājuma komisijas darbu vada krājuma glabātājs. 

1.10. Muzeja vadītāja nav muzeja krājuma komisijas locekle, viņa slēdz līgumus un apstiprina 

aktus. 

 

II KRĀJUMA VEIDOŠANA. 

2.1. Muzeja krājums sastāv no: 

2.1.1. pamatkrājuma; 

2.1.2. palīgkrājuma. 

2.2. Muzeja pamatkrājumā ir priekšmeti ar kultūrvēsturisku, māksliniecisku, memoriālu un 

zinātnisku vērtību, kuri atbilst muzeja misijai, krājuma politikai un profilam, ar labu 

saglabātības pakāpi. 

2.3. Palīgkrājumā atrodas priekšmeti: 

2.3.1. Muzeja priekšmetu pārējie eksemplāri, ja pamatkrājumā ir labāk saglabājušies 

līdzvērtīgi priekšmeti; 
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2.3.2. Pietiekami neizpētīti priekšmeti, kuri pēc to izpētes varētu tikt iekļauti muzeja 

pamatkrājumā; 

2.3.3. Muzeja priekšmeti, kas izgatavoti ekspozīcijas, pētnieciskām, kultūrizglītojošām 

vajadzībām; 

2.3.4. Slikti saglabājušies muzeja priekšmeti, kurus pēc restaurācijas varētu iekļaut 

pamatkrājumā; 

2.3.5. Priekšmeti no nenoturīgiem vai neizpētītiem materiāliem. 

2.4. Muzeja krājums tiek papildināts, pamatojoties uz muzeja misiju , kas noteikta muzeja 

nolikumā, atsaucoties uz tajā izvirzītajiem mērķiem, mērķauditoriju, laikposmu un tematiku. 

Lēmumu par priekšmeta pieņemšanu krājumā pieņem muzeja vadītāja, saskaņā ar krājuma 

komisijas atzinumu. 

2.5. Muzeja krājuma papildināšanas veidi ir: 

2.5.1. Ekspedīcijas;  

2.5.2. Novēlējumi un mantojumi; 

2.5.3. Dāvinājumi un pirkumi; 

2.5.4. Pārņemšana no privātpersonām, juridiskām un privātām institūcijām; 

2.5.5. Skolēnu un pagasta iedzīvotāju projekta darbi un pētījumi, veltījumi un hronikas; 

2.5.6. Muzeja uzdevumā izgatavoti priekšmeti. 

2.6. Muzeja priekšmetu atsavināšana un izņemšana no muzeja pamatkrājuma  notiek, muzeja 

vadītājai iesniedzot iesniegumu Kultūras ministrijai, pievienojot Krājuma komisijas sēdes 

protokola izrakstu.  

2.7. Par muzeja priekšmeta izņemšanu no palīgkrājuma lemj Krājuma komisija, kuras 

lēmumu ar rīkojumu apstiprina muzeja vadītāja. 

 

III VĒRGALES PAGASTA MUZEJA KRĀJUMA UZSKAITE 

3.1. Muzeja krājuma uzskaite ietver: 

3.1.1. Muzeja priekšmeta iegūšanas dokumentus – līgumu vai līgumu un aktu kā līguma 

neatņemamu sastāvdaļu vai tikai aktu, ja speciālajos normatīvajos aktos paredzēts, ka līgums 

netiek slēgts; 

3.1.2. Pamatinformācijas ierakstīšanu pamatkrājuma vai palīgkrājuma inventāra grāmatā, 

muzeja priekšmetu klasifikāciju; 

3.1.3. Uzskaites kartotēkas un topogrāfijas izveidošana.  

3.2. Muzeja priekšmetu glabāšanas sistēmu (topogrāfiju) veido un uztur šādā kārtībā: 

pie ieejas telpā izvieto telpas plānu ar iezīmētiem un numurētiem priekšmetu glabāšanas 

skapjiem, sastatnēm, seifiem, plauktiem u.c. veida aprīkojumu: 

 

3.2.1. Katru skapi, plauktu, seifa nodalījumus numurē ar kārtas numuriem; 

3.2.2. Katru  skapja, plaukta, seifa nodalījumu numurē ar atbilstošu kārtas Nr., ko pievieno 

skapja, plaukta seifa kārtas Nr. (piem.: 1-1; 1-2 utt.), atbilstoši numurē telpas plānā iezīmētos 

skapjus, plauktus u.c.; 

3.2.3.Pārvietojot skapjus, plauktus u.c., izdara atbilstošas  izmaiņas telpas plānā. 

3.2.4.Muzeja krājuma priekšmetu uzskaites dokumentāciju pastāvīgi glabā Vērgales pagasta 

muzejā, Dīķeniekos, Vērgalē, Vērgales pagastā,  Pāvilostas novadā, LV-3463. 

 

3.3. Muzeja  krājuma priekšmetu uzskaites dokumentācijā ir: 

 

3.3.1.  Līgums un akts par priekšmeta pieņemšanu muzeja īpašumā/Pielikums Nr.1/; 

 

3.3.2. Līgums un sākotnējais akts par priekšmetu pieņemšanu muzeja īpašumā. Sākotnējo aktu 

sastāda, ja muzeja īpašumā pieņem liela apjoma grupu – vismaz 100 vienību.Sākotnējo aktu 

pievieno līgumam par priekšmeta pieņemšanu muzeja īpašumā/Pielikums Nr.2/; 
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3.3.3. Līgums un akts (vai akts, ja līgums netiek slēgts) par priekšmeta pieņemšanu uz laiku 

(ienākošo deponēšanu) un priekšmeta atdošanu/Pielikums Nr.3/; 

 

3.3.4. Deponējuma līgums un akts par muzeja priekšmetu izdošanu uz laiku (izejošo 

deponēšanu) un muzeja priekšmetu saņemšanu atpakaļ/Pielikums Nr.4/; 

 

3.3.5. Akts par priekšmetiem, kas atsavināti vai izņemti no muzeja krājuma, ko paraksta 

krājuma glabātājs un apstiprina muzeja vadītāja/Pielikums Nr.5/; 

 

3.3.6. Akts par muzeja priekšmetu esības pārbaudi ar pielikumiem/Pielikums Nr.6/.  

 

3.4. Iesniegumu par muzeja priekšmetu izsniegšanu uz laiku (izejošā deponēšana) , saskaņo ar 

krājuma glabātāju. 

  

3.5.Deponējuma līgumam (izejošā deponēšana) pievienoto pieņemšanas un nodošanas aktu 

paraksta krājuma glabātājs un priekšmeta ņēmējs, ienākošās deponēšanas aktu paraksta 

deponētājs un krājuma glabātājs, aktus apstiprina muzeja vadītāja. 

 

3.6.Katru līguma un akta veidu Krājuma nodaļa reģistrē atsevišķā reģistrācijas žurnālā. 

 

3.7.  Iegūstot priekšmetu no privātpersonām, juridiskām vai privātām institūcijām – 3.7.1. 

Sastāda Aktu par priekšmeta pieņemšanu pagaidu glabāšanā.  

3.7.2. Pēc Krājumu komisijas lēmuma par priekšmeta vai priekšmetu iekļaušanu muzeja 

krājumā, un muzeja vadītājas akcepta, tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts un 

Dāvinājuma līgums.  

3.7.3. Ja Krājuma komisijas lēmums ir negatīvs, priekšmetu atgriež īpašniekam, sastādot Aktu 

parpriekšmeta atgriešanu. 

 

3.8. Ja muzejs iegūst priekšmetu, kura nodošanu objektīvu iemeslu dēļ nevar apstiprināt pats 

priekšmeta īpašnieks, priekšmeta iegūšanu apstiprina muzeja vadītājas apstiprināts Krājuma 

komisijas sēdes protokola izraksts. 

3.9. Vērgales pagasta pamatkrājuma muzeja šifrs –VPM, palīgkrājuma – VPM P. Muzejā 

vēsturiski tiek lietots arī otrs šifrs Paf. un Pamf. 

3.10. Pieņemtajam priekšmetam  ieraksta inventāra numuru, signē, aktu iereģistrē aktu 

reģistrācijas žurnālā. Vienlaicīgi veic ierakstu inventāra grāmatā reizē ar priekšmeta 

topogrāfijas noteikšanu un uzskaites kartītes izveidošanu, kurai stūrītī ar zīmuli atzīmē 

topogrāfisko novietojumu un pievieno kartotēkai. 

3.11.Pamatojoties uz muzeja priekšmeta iegūšanas dokumentiem, muzeja priekšmetu, ne 

vēlāk, kā mēnesi pēc tā pieņemšanas muzeja īpašumā, ieraksta atbilstošā (pamatkrājums, 

palīgkrājums, apmaiņas krājums) inventāra grāmatā, šī ieraksta kārtas numurs inventāra 

grāmatā ir attiecīgā priekšmeta inventāra numurs, ko ieraksta arī līgumos un aktos par muzeja 

priekšmeta pieņemšanu. Pieņemot muzeja īpašumā liela apjoma priekšmetu grupas (100 un 

vairāk vienības), ierakstu inventāra grāmatās izdara normatīvos aktos noteiktos termiņos. 

 

3.12. Inventāra grāmatu nomaiņa pieļaujama tikai saskaņā ar Krājuma komisijas lēmumu un 

muzeja vadītājas rīkojumu, nomainītās inventāra grāmatas pastāvīgi glabā muzeja Krājuma 

nodaļas arhīvā, visas inventāra grāmatas un žurnālus reģistrē muzeja žurnālu reģistrācijas 

žurnālā.  

 

3.13. Inventāra grāmatu reģistrācijas žurnālu, aktu, līgumu u.c. dokumentācijas reģistrācijas 

žurnālu lapas numurē un caurauklo, ko ar zīmogu un datētu parakstu apstiprina muzeja 

vadītāja. 
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3.14. Muzeja krājuma priekšmetu esību pārbauda ar muzeja vadītāja rīkojumu izveidota 

komisija. Pārbaudes laiku, apjomu, pārbaudāmās kolekcijas, ne mazāk kā divas gadā, nosaka 

muzeja vadītāja. Priekšmetu esību pārbauda salīdzinot dabā esošos  muzeja priekšmetus ar 

ierakstiem inventāra grāmatās, līgumos, aktos u.c. uzskaites dokumentācijā.  

 

3.15.Par muzeja krājuma priekšmetu esības pārbaudes rezultātiem sastāda aktu ar 

pielikumiem, ko paraksta komisijas locekļi un apstiprina muzeja vadītāja. 

 

3.16.Muzeja priekšmetu esības pārbaudes laikā novērtē arī priekšmetu saglabātību, ja 

nepieciešams, priekšmetu sakārto, atjauno vai nomaina signējumu (signatūru), ja konstatē 

būtiskus priekšmeta bojājumus – komisijas  vadītājs sniedz rakstisku ziņojumu muzeja 

vadītājai. 

 

 3.17.Ja muzeja priekšmetu esības pārbaudē atklājas, ka nav kāda no muzeja priekšmetiem, 

par attiecīgā priekšmeta glabāšanu atbildīgais darbinieks sniedz esības pārbaudes Aktu un 

rakstisku paskaidrojumu muzeja vadītājai. Trūkstošo priekšmetu uzskaites kartītes ievieto 

reģistrā  “Atrodas meklēšanā”. 

 

3.18.Muzeja krājuma priekšmetus signē – uz priekšmeta vai signatūras uzrakstot uzskaites 

apzīmējumu – šifru un inventāra numuru  Muzeju valsts pārvaldes izdotās rokasgrāmatas 

“Muzejisko priekšmetu saglabāšana” noteiktā kārtībā. 

 

3.19. Muzejs nodrošina muzeja krājuma aizsardzību, lai nepieļautu muzeja priekšmetu 

saglabātības pasliktināšanos. 

 

IV. MUZEJA KRĀJUMA SAGLABĀŠANA 

4.1. Muzeja krājuma priekšmetus muzejs glabā slēgtās krātuves telpās    „Dīķeniekos”, 

Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Šīs telpas pieejamas apskatei tikai krājuma 

glabātāja klātbūtnē. Muzeja ekspozīcijas telpās izvietotos (glabājamos) krājuma priekšmetus 

uzskaita eksponātu sarakstos. Pašvaldība nodrošina muzeju ēkas un telpu atbilstību LR 

būvnormatīviem. 

 

4.2. Skapjus, plauktus un cita veida aprīkojumu izvieto krātuvē, kurā ir ejas, kas nodrošina 

telpu ventilāciju, piekļūšanu muzeja priekšmetiem un to evakuāciju. 

 

4.3.  Muzeja vadītājas telpā veic šādas darbības: 

4.3.1. Ar muzeja priekšmetiem strādā apmeklētāji; 

4.3.2. Fotografē, sver, mēra muzejiskus priekšmetus; 

4.3.3. Sakārto un iepako transportēšanai, ekspozīcijām un deponēšanai paredzētos un atpakaļ 

saņemtos muzeja priekšmetus. 

 

4.4. Muzeja krātuvē un ekspozīcijās izvietoto iekārtu, aprīkojuma atslēgas glabā krājuma 

glabātājs nodrošinātā vietā (dzelzs skapis). 

 

4.5. Krājuma glabātāja un muzeja vadītāja ikdienā seko telpu mikroklimatam (temperatūra, 

relatīvais mitrums) un nodrošina telpu vēdināšanu, mitruma absorbētāju darbināšanu u.c. 

pasākumus, uzturot telpās normatīvos aktos noteiktos mikroklimata parametrus. 

 

4.6. Veicot esības pārbaudes muzejā, vienlaikus tiek apsekota muzeja priekšmetu saglabātība, 

lai konstatētu priekšmetu restaurācijas nepieciešamību. Krājuma priekšmetu konservāciju un 

restaurāciju veic tikai kvalificēts restaurators , ar kuru noslēgts līgums. Dokumenti par 

veiktajiem darbiem glabājas muzejā.  
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4.7. Pirms krātuves un muzeja durvju aizslēgšanas, darba dienas beigās darbinieks, kurš 

aizslēdz telpas: apskata telpas, izslēdz elektrisko apgaismojumu un citus elektroenerģijas 

patērētājus, pārbauda logu un iekšējo durvju stāvokli un aizviras, ieslēdz ugunsdzēsības un 

apsardzes signalizācijas signālierīces. 

 

4.8. Muzeja krātuves telpu atslēgu komplektu glabā Vērgales pagasta pārvaldē, otru atslēgu 

komplektu glabā pie krājuma glabātāja.  

 

4.9. Ārkārtas gadījumā, ja var tikt apdraudēti muzeja krājuma priekšmeti, muzeja vadība 

nekavējoties informē Pāvilostas novada domi, un, ja apdraudēts muzejā esošais Nacionālais 

krājums, arī Kultūras ministriju . 

 

4.10. Ārkārtas situācijā (plūdi, ugunsgrēks, vētra u.c.), ja var tikt apdraudēts muzeja krājums, 

krātuvi drīkst atvērt komisija triju cilvēku sastāvā, piedaloties krājuma glabātājai vai muzeja 

vadītājai. Komisija darbojas atbilstoši izstrādātajam “Rīcības plānam krājuma priekšmetu 

aizsardzībai ārkārtas situācijā/Pielikums Nr. 7/. Komisija sastāda aktu par muzeja krātuves 

atvēršanu un vienu akta eksemplāru nodod Pāvilostas novada domē.  

 

 

 

V. MUZEJA KRĀJUMA IZMANTOŠANA  

5.1. Muzejs nodrošina muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai izmantošanai zinātnes, 

kultūras, izglītības un estētiskās audzināšanas jomā, pagasta prezentācijai arvalstu tūristiem. 

 

5.2. Muzejs izmanto muzeja krājuma priekšmetus veicot pētniecisko darbu, veidojot 

ekspozīcijas un izstādes, izglītojot sabiedrību, nodrošina muzeja krājuma priekšmetu 

piejamību. 

 

5.3. Muzejs nodrošina muzeja krājuma priekšmetu izmantošanu un pieejamību apmeklētājiem 

un pētniekiem šādos veidos: 

 

5.3.1. Iepazīšanās ar izstādēm un ekspozīcijām muzeja darba laikā , pārējā laikā pēc 

iepriekšēja pieprasījuma; 

 

5.3.2. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana uz laiku); 

 

5.3.3. Apmeklētāji var iepazīties ar muzeja priekšmetiem, izmantojot muzeja kartotēkas. 

 

5.4. Muzeja lietotāji var iepazīties ar neeksponētajiem muzeja priekšmetiem ar mērķi: veikt 

zinātnisku, pētniecisku darbu, sagatavot kvalifikācijas vai citu darbu mācību iestādē; 

gatavojot pārskatus, lekcijas u.c. informatīvi metodiskus materiālus par Vērgales pagasta 

kultūrvēsturisko mantojumu no senatnes līdz mūsdienām, ja šie darbi veicina sabiedrības 

izglītošanu. 

 

5.5. Apmeklētāji un pētnieki ar neeksponētiem muzeja priekšmetiem muzeja darbinieku 

klātbūtnē iepazīstas ārpus krātuves telpām, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta 

pētījuma tēma un priekšmeta izmantošanas mērķis, ja šis iesniegums saskaņots ar krājuma 

glabātāju un muzeja vadītājas atļauju.  

 

5.6. Apmeklētājam vai pētniekam, kurš iepazīstas ar priekšmetiem, vienlaicīgi var izsniegt trīs 

priekšmetus. Priekšmetu izsniegšanu fiksē žurnālā.  
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5.7. Muzeja krājumu glabātāja pārbauda un sagatavo  priekšmetu pirms izsniegšanas un 

pārbauda priekšmetu pēc izpētes. Priekšmetu izsniegšanas žurnālā apraksta priekšmeta 

saglabātības pakāpi pirms un pēc izpētes, attiecīgās ailes žurnālā paraksta persona, kura 

pētījusi priekšmetu un muzeja krājumu glabātāja. 

 

5.8. Ja apmeklētājs, pētnieks vai deponējuma ņēmējs ir bojājis priekšmetu, nevērīgi pret to 

izturējies vai pārkāpis deponējuma līgumā paredzētos deponēšanas noteikumus – šai personai 

uz laiku līdz vienam gadam liedz muzeja priekšmetu izmantošanas tiesības un normatīvos 

aktos noteiktā kārtībā pieprasa zaudējumu atlīdzināšanu. 

 

5.9. Muzeja  krājuma priekšmetu var uz laiku izdot (deponēt) citam muzejam, fiziskai vai 

juridiskai personai, ja tie nodrošina šo priekšmetu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai to 

izmantošanai zinātnes, kultūras, estētiskās audzināšanas, izglītības jomās, kā arī valsts 

reprezentācijai.  Priekšmetu deponējot noformē deponējuma līgumu un aktu, saņemot 

priekšmetus atpakaļ pēc izejošās deponēšanas, noformē aktu.  

 

5.10.  Ja izejošā deponējuma laiks pārsniedz gadu, Krājuma komisija plāno un ne retāk kā 

reizi gadā pārbauda deponēto Nacionālā krājuma priekšmetu esību un glabāšanas apstākļus, 

sastādot pārbaudes aktu, vienu pārbaudes akta eksemplāru pievieno deponējuma 

dokumentiem, otru iesniedz deponējuma ņēmējam, pārbaudes izdevumus sedz deponējuma 

ņēmējs, ko atrunā deponējuma līgumā.  

 

5.11. Lai saņemtu atļauju uz laiku izvest (deponēt) muzeja krājuma priekšmetu ārpus valsts 

robežām, muzeja direktors iesniedz Kultūras ministrijā Pāvilostas novada domes saskaņotu 

iesniegumu, pievienojot tam šādus dokumentus: 

 5.11.1. Līguma vai sadarbības līguma kopiju; 

 5.11.2. Izvedamo priekšmetu sarakstu un attēlus; 

 5.11.3. Izvedamo priekšmetu apdrošināšanas polises vai saņēmējvalsts izsniegtā galvojuma 

kopijas. 

 

5.12. Divu nedēļu laikā pēc ārpus valsts robežām izvestā priekšmeta saņemšanas atpakaļ, 

muzeja vadītāja rakstiski informē par to Kultūras ministriju. 

 
   Sagatavoja : 

       Vērgales pagasta muzeja vadītāja:                              Mirdza Sīpola 
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12.§ Par zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita sadalījumu 

rūpnieciskai zvejai 2016. gadam 

(Ziņo U. Kristapsons, debatēs A. Zaļkalns, J. Vitrups, A. Magone, A. Sprudzāne, A. Zaļkalns, 

A. Barsukovs) 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt zvejas rīku limitus, kuras dod iespēju izmantot zvejā 2015. gadā noteikto 

nozvejas limitu un zvejas rīku skaita limitu šādiem rūpnieciskās zvejas tiesību 

esošiem nomniekiem: 
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Juridiskās personas 

nosaukums 

Speciālās 

licences 

derīguma 

termiņš 

Noslēgtā 

zvejas 

tiesību 

nomas 

līguma 

termiņš 

Reņģu 

stāvvadi 

Zivju 

murdi 

Lucīšu 

murdi 

Zivju 

tīkli 

Reņģu 

tīkli 

Zivju 

āķi 

Zivju 

vadi 

Akmeņ-

plekstu 

tīkli 

Mencu 

kvota 

LIMITI   5 1 29 288 90 6900 1 85 30882 

SIA „Lagūna” 10.08.2016. 31.12.2023.    30 5 300  20 5694 

SIA „Aisbergs JV” 01.11.2017. 31.12.2023.  1 5 50 10 400  20 7222 

SIA’’ AJA 3’’ 21.10.2018. 31.12.2023.   7 23 10 200 1 19 5002 

Liepājas rajona 

Pāvilostas pilsētas 

zvejnieku 

saimniecība 

„Kaija” 

02.08.2017. 31.12.2023. 3  7 70 16 400  19 9143 

SIA “Santa VV” 08.06.2016. 31.12.2023. 2  3 17 5 200   530 

IK Līga G 19.11.2018. 31.12.2022.   5 18 2 100  7 1260 

Zv./s Riediņi 05.01.2016. 31.12.2022.   2 14 2 1800   843 
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2. Apstiprināt zvejas rīku nomas maksu par limita vienību: 

2.1. reņģu stāvvads- 113,83 EUR;  

2.2. zivju murds ar sētu ( piekrastes ūdeņos)-   71,14 EUR; 

2.3. Lucīšu murds- 21,34 EUR; 

2.4. Zivju tīkls, līdz 100 m ( piekrastes ūdeņos)- 7,11 EUR; 

2.5. Reņģu tīkls, līdz 100 m- 7,11 EUR;  

2.6. Zivju āķi, 100 gab-  9,96 EUR; 

2.7. Zivju vads (atvērums virs 200 m)- 28,46 EUR; 

2.8. Akmeņplekstu tīkls, līdz 70 m- 9,96 EUR; 

2.9. Plekstu vadi ( atvērums līdz 40 m)- 35,57 EUR; 

2.10. Plekstu vadi ( atvērums virs 40 m)-71,14 EUR. 

4. Nomas maksu 50 % apmērā samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola 

saņemšanas. 

5. Atlikušo zvejas rīku nomas maksu samaksāt līdz 30.06.2016.. 

6. Zvejas tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīt tikai pēc 

apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes 

un zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 6.4. punkta nosacījumu, 

kā arī nav citu maksājumu parādi attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm.   

7. Atlikušo zvejas rīku limitu sadalīt starp Pāvilostas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā deklarētajām personām pašpatēriņa zvejas veikšanai. 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

13.§ Par nēģu zvejas rīku limita sadalījumu 2016.gadam 
(Ziņo U. Kristapsons) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt nēģu zvejas rīku limitus zvejai Sakas upē 2016.gadam šādām 

juridiskām personām: 

 

Nomnieks 

Licences 

derīguma 

termiņš 

Līguma 

termiņš 

Nēģu 

murdi 

LIMITI   16 

        t.sk. Sakas pagasts:   1 

A.Alņa zvejnieku saimniecība “Saka AA”  23.08.2020. 31.12.2023. 1 

       t.sk. Pāvilostas pilsēta:   15 

SIA „Santa VV” 04.11.2017. 31.12.2023. 2 

SIA „Lagūna L” 06.01.2018. 31.12.2023. 1 

J.Blaubārža atpūtas organizēšanas firma „Merlin Liepāja” 13.10.2018. 31.12.2023. 1 

SIA „Aisbergs JV” 30.10.2017. 31.12.2023. 2 

SIA „Viga 3” 13.10.2018. 31.12.2023. 1 

Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku 

saimniecība „Kaija” 
13.10.2018. 31.12.2023. 2 

Pāvilostas novada zvejnieku saimniecība „Kristīne G” 01.12.2018. 31.12.2023. 1 

SIA „AJA 3” 15.10.2019. 31.12.2023. 1 
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M.Vīganta zvejnieku saimniecība „Uz viļņa” 15.10.2020. 31.12.2023. 1 

Liepājas rajona Pāvilostas Jemberga zvejnieku saimniecība 

„JEG” 
25.05.2016. 31.12.2023. 1 

SIA „AJA 3” 15.10.2019. 31.12.2016. 1 

M.Vīganta zvejnieku saimniecība „Uz viļņa” 15.10.2020. 31.12.2016. 
 

 

2. Zvejas papildu noteikumi: murdi no viena krasta;  

3. Apstiprināt nomas maksu par limita vienību- nēģu murds- 170,74 EUR.; 

4. Nomas maksu 50 % apmērā samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola 

saņemšanas; 

5. Atlikušo zvejas rīku nomas maksu samaksāt līdz 30.06.2016.; 

6. Zvejas tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīt tikai pēc 

apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes 

un zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir izpildījis 5.4. punkta nosacījumu, 

kā arī nav citu maksājumu parāds attiecībā pret pašvaldību un tās iestādēm;   
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

14.§ Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai 
(Ziņo U. Kristapsons) 

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

Andris Zaļkalns lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot: PAR 7 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Ēriks 

ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) deputāti, PRET- nav, 

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

 

1. Noteikt prioritātes zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita 2016.gadam 

sadalīšanai: 

1.prioritāte- novadā deklarētās personas, kurām bija noslēgts pašpatēriņa līgums 

2015.gadā: 

 

ANSONE Solveiga 

ANIŅŠ Tālivaldis 

ANSONS Aldis 

ANSONS Ainars 

AŅŪNS Dzintars 

BAGIROVS Eldars 

BALANDIS Andris 

BENETIS Zintis 

BETHERS Ilgvars 

BĒRZIŅŠ Alberts 

BLAUBĀRDE Inguna 

BLAUBĀRDIS Juris 

BRĒDIĶIS Gatis 

BRŪKLE Anna 

BRŪKLIS Alberts 

BRŪKLIS Aldis 

BŪMEISTARE Sigita 

ČIPĀNS Uldis 

DRĪLIŅŠ Arvīds 
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ERNSTSONS Jānis 

GĒGERSONS Egils 

GĒGERSONS Raivis 

GIRGENSONS Arnis 

GRIŠKĒVIČS Ronalds 

GRUNTMANE Sandra 

GRUNTMANIS Arnis 

HELMŠTEINS Zigfrīds 

JAKOVĻEVS Aigars 

JĒCIS Egils 

JĒCIS Ilmārs 

JONASS Edvards 

KURČANOVS Valērijs 

LEJA Jānis 

LEIGŪTE Ilze 

MEĻĶIS Agnis 

NORVEŽS Rūdolfs 

PRIEDOLIŅŠ Guntars 

PUŠKO Māris 

ROMANOVA Elga Maiga 

SMILTENIEKS Elmārs 

SMILTENIEKS Māris 

SMIRNOVS Zigmunds 

SPRUDZĀNS Aivars 

STRĪĶIS Oskars 

ŠĒNS Elmārs 

ŠNORE Ilmārs 

ŠNORE Jānis 

ŠTEINBERGS Raivis 

TROFIMOVS Aldis 

TROFIMOVS Andis 

TŪTĀNS Uldis 

VAGOTIŅŠ-VAGULIS Ģirts 

VARKALIS Andrejs 

VASKOPS Aigars 

VASKOPS Vairis 

VEŠŅAKOVA Tatjana 

VEŠŅAKOVS Vladimirs 

VIDENIEKS Valts 

VĪGANTS Māris 

VĪGANTS Varis 

VĪKSNE Mārtiņš 

VĪTOLA Solvita 

VĪTOLA Daina 

VĪTOLIŅŠ Arnis 

VĪTOLS Edgars 

VĪTOLS Nauris 

VĪTOLS Oskars 

ZAĻKALNE Liene 
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2.prioritāte – ir deklarēti novadā, ir piešķirts zvejas rīku limits 2015.gadā, bet pieteicās uz 

papildus limitu 2016.gadam, kuri tika uzaicināti uz zvejas rīku izlozi: 

 

BLAUBĀRDE Inguna 

BRĒDIĶIS Gatis 

ERNSTSONS Jānis 

EIHVALDS Romans 

GĒGERSONS Egils 

GĒGERSONS Raivis 

GIRGENSONS Arnis 

KURČANOVS Valērijs 

PRIEDOLIŅŠ Guntars 

PUŠKO Māris 

SMILTENIEKS Elmārs 

ŠTEINBERGS Raivis 

VASKOPS Aigars 

VEŠŅAKOVA Tatjana 

VEŠŅAKOVS Vladimirs 

VĪKSNE Mārtiņš 

VĪTOLA Daina 

VĪTOLS Edgars 

VĪTOLA Solvita 

ZAĻKALNE Liene 

 

3.prioritāte- novadā deklarētās personas, kurām 2015.gada nebija noslēgts līgums par 

zvejas rīkiem pašpatēriņa vajadzībām, kuri tika aicināti uz zvejas rīku izlozi: 

 

ARĀJS Mārtiņš 

BLAŽEVICA Anete 

BRĒDIĶIS Raitis 

BRŪKLIS Rihards 

DRULLIS Ingmārs 

DZENIS Andris 

ERNESTSONE Liena 

JOSTMANIS Ivo 

KIBEĻSKIS Mārtiņš 

LIEPA Māris 

PAVLOVSKIS Nikolajs 

RAIBARTE Gunta 

RAIBARTS Artis 

UPMANIS Mārtiņš 

VASKOPS Arvis 

VASKOPS Elgars 

VILNIS Valdemārs 

VOLENBERGS Kristaps 

ZAĻKALNS Andris 

ZVEREVA Zigrīda 
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4.prioritāte- personas, kurām nebija noslēgts līgums par zvejas rīkiem pašpatēriņa 

vajadzībām 2015.gadam, kā arī persona nav deklarēta Pāvilostas novadā: 

 

BRUŽIS Kazimirs 

JENERTS Ralfs 

LAPSELIS Andris 

 

2. Zvejas rīkus piešķirt 1. prioritātes grupā ietilpstošām personām proporcionāli 

2015.gadā piešķirtam daudzumam un personām no 2. un 3. Prioritātes, kuras 

15.12.izlozēja zvejas rīkus. 

3. Piešķirt zvejas rīku limitus un slēgt zvejas tiesību nomas līgumus par zvejas 

tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada pašvaldības piekrastes teritorijā, kuras 

dod iespēju izmantot pašpatēriņa zvejā 2016. gadā noteikto nozvejas limitu un 

zvejas rīku skaita limitu šādi: 
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Nr. 

p.k. 
Uzvārds, vārds 

Zivju 

tīkli 

Reņģu 

tīkli 

Zivju 

āķi 

Mencu 

kvota 

Lucīšu 

murdi 

 LIMITS 66 40 3500 1188 0 

1. ANIŅŠ Tālivaldis 1 1  18  

2. ANSONE Solveiga 1   18  

3. ANSONS Aldis 1   18  

4. ANSONS Ainars 1   18  

5. AŅŪNS Dzintars 1 1  18  

6. BAGIROVS Eldars 1   18  

7. BALANDIS Andris 1 1  18  

8. BENETIS Zintis 1  100 18  

9. BETHERS Ilgvars 1 1 100 18  

10. BĒRZIŅŠ Alberts 1 1  18  

11. BLAUBĀRDE Inguna 1  100 18  

12. BLAUBĀRDIS Juris 1 1 100 18  

13. BRĒDIĶIS Gatis 1   18  

14. BRŪKLE Anna 1   18  

15. BRŪKLIS Alberts 1 1  18  

16. BRŪKLIS Aldis 1 1 100 18  

17. BŪMEISTARE Sigita 1   18  

18. ČIPĀNS Uldis 1 1  18  

19. DRĪLIŅŠ Arvīds 1  100 18  

20. DRULLIS Ingmārs  1 100   

21. ERNSTSONS Jānis 1   18  

22. GĒGERSONS Egils 1   18  

23. GĒGERSONS Raivis 1  100 18  

24. GIRGENSONS Arnis  1 100   

25. GRIŠKĒVIČS Ronalds 1   18  

26. GRUNTMANE Sandra 1 1  18  

27. GRUNTMANIS Arnis 1 1  18  
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28. HELMŠTEINS Zigfrīds 1 1  18  

29. JAKOVĻEVS Aigars 1   18  

30. JĒCIS Egils 1 1 100 18  

31. JĒCIS Ilmārs 1 1  18  

32. JONASS Edvards 1 1  18  

33. KIBEĻSKIS Mārtiņš  1 100   

34. KURČANOVS Valērijs 1  100 18  

35. LEIGŪTE Ilze 1 1 100 18  

36. LEJA Jānis 1   18  

37. LIEPA Māris 1   18  

38. MEĻĶIS Agnis 1 1  18  

39. NORVEŽS Rūdolfs 1   18  

40. PAVLOVSKIS Nikolajs 1   18  

41. PRIEDOLIŅŠ Guntars   100   

42. PUŠKO Māris 1  100 18  

43. RAIBARTS Artis  1    

44. ROMANOVA Elga 

Maiga 

1 1  18  

45. SMILTENIEKS Elmārs   100   

46. SMILTENIEKS Māris 1   18  

47. SMIRNOVS Zigmunds 1   18  

48. SPRUDZĀNS Aivars 1  100 18  

49. STRĪĶIS Oskars 1 1 100 18  

50. ŠĒNS Elmārs 1 1 100 18  

51. ŠNORE Ilmārs 1   18  

52. ŠNORE Jānis 1  100 18  

53. ŠTEINBERGS Raivis  1 100   

54. TROFIMOVS Aldis 1 1  18  

55. TROFIMOVS Andis 1 1  18  

56. TŪTĀNS Uldis 1   18  

57. VAGOTIŅŠ-VAGULIS 1 1 100 18  



Pāvilostas novada domes 21.12.2015.sēdes protokols Nr. 13 

 

 24 

Ģirts 

58. VARKALIS Andrejs 1 1 100 18  

59. VASKOPS Aigars   100   

60. VASKOPS Vairis 1 1 100 18  

61. VEŠŅAKOVA Tatjana 1 1 100 18  

62. VEŠŅAKOVS Vladimirs 1  100 18  

63. VIDENIEKS Valts 1 1 100 18  

64. VILNIS Valdemārs 1   18  

65. VĪGANTS Māris 1 1 100 18  

66. VĪGANTS Varis 1  100 18  

67. VĪTOLA Daina 1   18  

68. VĪTOLA Solvita 1  100 18  

69. VĪTOLIŅŠ Arnis 1 1  18  

70. VĪTOLS Edgars 1 1 100 18  

71. VĪTOLS Nauris 1 1 100 18  

72. VĪTOLS Oskars 1 1  18  

73. VĪKSNE Mārtiņš  1 100   

74. ZAĻKALNE Liene 1 1 100 18  

75. ZAĻKALNS Andris 1 1  18  

  66 40 3500 1188  
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4. Apstiprināt zvejas rīku nomas maksu par limita vienību: 

4.1. Zivju tīkls, līdz 100 m- 7,11 EUR; 

4.2. Reņģu tīkls, līdz 100 m- 7,11 EUR;  

4.3. Zivju āķi, 100 gab- 9,96 EUR. 

5. Zvejas tiesības iznomāt pašpatēriņa zvejai- uz 2016. gadu. 

6. Nomas maksu samaksāt Zvejas tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības 

puses parakstīt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas novada 

pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs 

ir izpildījis 2.6. punkta nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parāds attiecībā 

pret pašvaldību un tās iestādēm.   

7. Zvejas tiesību nomas līgumus Vērgales pagastā deklarētām personām un 

personām, kā ar personām kurām pieder nekustamais īpašums Vērgales pagasta 

administratīvajā teritorijā parakstīt Vērgales pagasta pārvaldē pie lietvedes Anitas 

Sprudzānes, Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā deklarētām personām pie lietvedes 

Lienes Vaškus. 

 

15.§ Par Pāvilostas novada domes 2015. gada 26. novembra sēdes Nr. 12 

lēmuma Nr.20§ (protokols Nr. 12.,20.§) atcelšanu 
 (Ziņo A. Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Atcelt Pāvilostas novada domes 2015. gada 26. novembra sēdes Nr. 12 lēmumu Nr.20§ 

(protokols Nr. 12.,20.§). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

16.§ Par  uzņemšanu  dzīvokļa rindā 
(Ziņo A. Zaļkalns, debatēs A. Mūrniece)  

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Iesniegumu atkārtoti izskatīt marta sēdē. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pāvilostas novada domes 21.12.2015.sēdes protokols Nr. 13 

 

 26 

17.§ Par dzīvokļa Dzintaru ielā 99a-29, Pāvilostā, īres tiesību 

pagarināšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz janvāra sēdi. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

18.§ Par atļauju amatu savienošanai 
( Ziņo  A.Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Atļaut Mairitai Tumpelei papildus Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra vadītājas 

amatam slēgt darba līgumu ar Liepājas Valsts tehnikumu un ārpus darba laika vērtēt skolēnu 

eksāmenus – Liepājas Valsts tehnikuma akreditētā izglītības programmā “Tūrisma 

pakalpojumu komercdarbinieks”. 

 

Šo  lēmumu var  pārsūdzēt  Administratīvajā  rajona  tiesā  pēc pieteicēja  dzīves vietas viena  

mēneša laikā  no  tā  spēkā  stāšanās  dienas. 
 

 

19.§ Par nekustamā īpašuma „Oškalni” (64860020093) un „Pinnas” 

(64860020099)  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

(Ziņo A. Zaļkalns) 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Projektējamai zemes vienībai Nr.1,  pēc robežu pārkārtošanas  ar zemes vienību  

kadastra apzīmējumu 64860020099  platībā 3,00 ha, saglabāt nosaukumu „Pinnas”, 

Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads; 

1.1. Zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 64860020099 noteikt 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. NĪLM kods 0101; 

2. Projektējamai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 64860020093, pēc 

robežu pārkārtošanas saglabāt nosaukumu “Oškalni”,Ulmale, Sakas  pagasts,  

Pāvilostas novads. Pēc robežu pārkārtošanas zemes vienībai Nr.2 ar kadastra 

apzīmējumu 64860020093 platība ir 1,59ha. Būvēm  saglabāt adresi „ Oškalni”, 

Ulmale, Sakas  pagasts, Pāvilostas novads, adreses klasifikatora kods 103407411; 
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2.1. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 64860020093 noteikt lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

NĪLM kods 0201; 

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

īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

4. Saskaņā ar 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  Administratīvajā  rajona  tiesā  pēc pieteicēja  dzīves vietas viena  

mēneša laikā  no  tā  spēkā  stāšanās  dienas. 

 

20.§ Par nekustamā īpašuma „Smiltnieki” (64960020007) zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 
( Ziņo  A.Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “ Smiltnieki”, Saraiķi, 

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

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

Zemesgabala 

Nr 

Platība 

ha. 
Adrese/ Nosaukums NĪLMK 

Atbilstība 

teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā 

zemes vienība 

Nr.1 

3,0 

Saglabāt  nosaukumu 

„ Smiltnieki”,Saraiķi, 

Vērgales  pag., Pāvilostas 

nov., Dzīvojamai mājai un 

pārējām ēkām saglabāt 

adresi „Smiltnieki”,  

Saraiķi,Vērgales  pag., 

Pāvilostas nov. Adreses 

klasifikatora kods 

104082536 

0101 

zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā 

darbība ir 

lauksaimniecība 

Projektējamā 

zemes vienība 

Nr.2 

3,0 

Piešķirt nosaukumu „ 

Auras”,Saraiķi, Vērgales 

pag., Pāvilostas nov., 

0101 

zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā 

darbība ir 

lauksaimniecība 

Projektējamā 

zemes vienība 

Nr.3 

5,0 

Piešķirt nosaukumu  

“Kuģenieķi”,Saraiķi, 

Vērgales pag., Pāvilostas 

nov., 

0101 

zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā 

darbība ir 

lauksaimniecība 
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3. Saskaņā ar likuma „Zemes ierīcības likums” 22.p., zemes gabala projekts īstenojams 

četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

4. Saskaņā ar likuma „Zemes ierīcības likums” 20.p,vienu apstiprinātā projekta 

eksemplāru un projekta grafisko pielikumu iesniegt Valsts zemes dienesta Kurzemes 

reģionālajai nodaļai, otru nodod ierosinātājam. Trešo eksemplāru nodot glabāšanā 

Pāvilostas novada domē. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

21.§ Par  datu aktualizāciju Valsts zemes dienestā,zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 64860050104  
( Ziņo  A.Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64860050104, kas ietilpst nekustamā 

īpašumā ar kadastra Nr. 64860050105 - 0.1386 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes 

fondā; 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860050104, kas ietilpst nekustamā 

īpašumā ar kadastra Nr. 64860050105 - 0.1386 ha platībā noteikt zemes lietošanas 

mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860050104, kas ietilpst nekustamā 

īpašumā ar kadastra Nr. 64860050105 piešķirt nosaukumu „Jaunapses”Sakas 

pagasts, Pāvilostas novads; 

4. Pielikums Nr.1 ir lēmuma neatņemama sastāvdaļa. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Pielikums  

Pāvilostas novada domes  

21.12.2015. sēdes lēmumam 

protokols 13., 21.§ 

 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                            U. Kristapsons 
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22.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Samazināt Vārds, Uzvārds kā politiski represētajai  personai par nekustamo īpašumu adrese, 

kas ir šīs personas īpašumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 

procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

23.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Samazināt Vārds, Uzvārds kā politiski represētajai  personai par nekustamo īpašumu adrese, 

kas ir šīs personas īpašumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 

procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

24.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Samazināt Vārds, Uzvārds kā politiski represētajai  personai par nekustamo īpašumu adrese, 

kas ir šīs personas īpašumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 

procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

25.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 

 (Ziņo A. Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
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Samazināt Vārds, Uzvārds kā politiski represētajai  personai par nekustamo īpašumu adrese, 

kas ir šīs personas īpašumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 

procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

26.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 

 (Ziņo A. Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Samazināt Vārds, Uzvārds kā politiski represētajai  personai par nekustamo īpašumu adrese, 

kas ir šīs personas īpašumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 

procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

27.§ Par zemes nomu Kalna ielā 15A, Pāvilosta, Pāvilostas novads 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. iznomāt uz 5 (pieciem ) nekustamo īpašumu Kalna iela 15A, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila evanģēliski luteriskās baznīcas draudzes 

svētku pasākumu pulcēšanai un svētdienas skolas pasākumiem; 

2. Noteikt nomas maksu 28,00 eiro gadā plus PVN; 

3. Zemes nomas līgumu noslēgt pie zemes lietu speciālistes. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

28.§ Par zemes nomu “Ķeri”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1.  Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem  uz z/s „ Aploki” vārda uz 

pašvaldības piekritīgo zemi “Ķeri”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 

7,69 ha; 

2.    Zemes nomas līgumu noslēgt pie zemes lietu speciālistes. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

29.§ Par zemes nomu “Balviņas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 
(Ziņo A.Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem  uz z/s „ Jaunzemji – 9” vārda 

uz pašvaldības piekritīgo zemi “Balviņas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 

platībā 4,0 ha ;
 

2. Zemes nomas līgumu noslēgt pie zemes lietu speciālistes. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

30.§ Par nekustamā īpašuma “Dižgrāveri”, Vērgales pagasts, Pāviloststas 

novads sadalīšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Dižgrāveri”, Vērgales 

pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960030030; 

2. Apstiprināt darba uzdevumu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Pielikums  

Pāvilostas novada domes  

21.12.2015. sēdes lēmumam 

protokols 13., 30.§ 

DARBA UZDEVUMS 
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Dižgrāveri” (kadastra 

numurs 64960040045), Vērgales pagasts, Pāvilostas novads zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64960040045 sadalei 

Izsniegts, pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”, MK 12.04.2011. 

noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. apakšpunktu, 

Pāvilostas novada teritorijas plānojumu ( saistošie noteikumi Nr.3, Pāvilostas novada domes 

30.05.2013.g. lēmumu) un īpašnieces iesnieguma. 

Zemes ierīcības projektu ( turpmāk tekstā – Projektu) izstrādā zemes ierīcībā sertificēta 

persona. 

Projekta mērķis: zemes vienības sadalīšana. 

1. Projekta sastāvs ( atbilstoši MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

noteikumi” 32. punktam): 

1.1. Satura rādītājs. 

1.2. Paskaidrojuma raksts: 

1.2.1. Projekta pamatojums un risinājumu apraksts, norādot: 

1.2.1.1. projektēto zemes vienību lietošanas mērķa kodus un to piešķiršanas 

kārtību, 

1.2.1.2. katra projektētās zemes vienības platību, 

1.2.1.3. katrā projektētajā zemes vienībā esošā nekustamā īpašuma objektu 

apgrūtinājuma klasifikācijas kodu un aizņemto platību. 

1.2.2. Projekta izstrādes dokumenti ( ierosinātāja iesniegums u.c.), 

1.2.3. Informācija par sertificētai personai rakstiski izteiktajiem projektētajā 

teritorijā iekļauto zemes vienību īpašnieka iebildumiem, priekšlikumiem un 

to izvērtējums. 

1.3. Grafiskā daļa ( noformē un izstrādā atbilstoši MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 3 un 4 pielikumam): 

1.3.1. Plāns ar zemes vienību juridiskām robežām un apgrūtinājumiem, 

1.3.2. Projekta risinājuma kopplāns, uzrādot: 

1.3.2.1. projekta robežas, 

1.3.2.2. esošās zemes vienības robežas, zemes vienības kadastra apzīmējumu 

un platību, robežpunktus, 

1.3.2.3. projektēto zemes vienību robežas, norādot zemes vienību kārtas 

numurus un projektētās platības, 

1.3.2.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, norādot to klasifikācijas 

kodus, konkrētās robežas un platības, 

1.4. Elektronisko datu nesējs, kurā ierakstīta grafiskā daļa. 

 

2. Nosacījumi projekta izstrādei: 

2.1. Projekta izstrādi veic saskaņā ar MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2. Zemes vienības atļautā izmantošana:  
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grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, zemes 

vienības atļautā izmantošana ir lauku un meža zemes.  Šajā teritorijā jāievēro 

nosacījumi, ko paredz Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu  6.nodaļas 6.2. un  6.3. apakšnodaļas nosacījumi. 

2.3. paredzēt atdalītajām zemes vienībām piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

atbilstoši pašreizējai likumīgi uzsāktajai izmantošanai. Lietošanas mērķus var 

precizēt zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā. 

2.4. Teritorijas izmantošanā jāievēro visa veida aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu 

likumam un Pāvilostas novada teritorijas plānojumu grafiskai daļai. 

Aprobežojumi jāattēlo atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 3. nodaļas 3.5.3. apakšpunktiem un Aizsargjoslu likuma 

prasībām. 

2.5. Saskaņā ar Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

7.nodaļas 7.2. apakšnodaļas nosacījumiem, visām jaunveidojamām zemes 

vienībām nodrošināt piekļūšanu un vides pieejamību, piebraucamos ceļus, kā arī 

inženiertīklu servitūtus projektējot atbilstoši LR normatīvu aktu prasībām. 

 

3. Projekta saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība: 

3.1. Pirms Projekta iesniegšanas Pāvilostas novada domē projektu saskaņo ar: 

3.1.1. Projektā iesaistītā (-o) nekustamā( -o ) īpašuma (-u ) īpašnieku ( - iem ),  

3.1.2. Nekustamā ( -o ) īpašuma ( -u ) īpašnieku ( -iem ), kura (-u) nekustamo (-s) 

īpašumu (-s) ietekmē projekta risinājumi, 

3.1.3. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālo nodaļu, saņemot rakstisku 

atzinumu un pievienojot to projektam, 

3.1.4. Pāvilostas novada domes datu bāzes uzturētāju ( SIA „IT Dati” , tālr. 

29215759);    

3.2. Pēc 3.1. punktā minēto nepieciešamo skaņojumu un atzinumu saņemšanas 

projektu 3 eksemplāros, kopā ar elektonisko datu nesēju ( 2 eksemplāros 

vektordatu formā ), kurā ierakstīta grafiskā daļa iesniedz apstiprināšanai 

Pāvilostas novada domē. 

 

4. Prasības projekta noformēšanai. 

4.1. Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. 

4.2. Projekta lieta ( 3 eksemplāri ), iesieti kartona vākos, ar katram pievienotu 

elektronisko datu nesēju. 

4.3. Digitālais materiāls dgn. vai dwg. formātā. 

4.4. Apliecinājums digitālās versijas atbilstībai iesniegtajam projektam atbilstoši 2011. 

gada 12. aprīļa MK noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noeteikumi”  32.14. apakšpunktam. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                              U. Kristapsons 
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31.§ Par nekustamā īpašuma Lauku iela 3, Vērgales pagasts, Pāvilostas 

novads sadalīšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma Lauku iela 3  kadastra Nr. 64960050178, sadalīšanai  

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

64960050172,atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  „Nakteņi”,Saraiķi,  

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960050172 platībā 0,8210 ha 

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

darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

32.§ Par nekustamā īpašuma “Skollejas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 

novads sadalīšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
 

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Skollejas”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960030030; 

2. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Skollejas”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960030030 informēt un 

saskaņot zemes ierīcības projektu ar nomnieku, SIA „Tele2”; 

3. Apstiprināt darba uzdevumu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Pielikums  

Pāvilostas novada domes  

21.12.2015. sēdes lēmumam 

protokols 13., 32.§ 

DARBA UZDEVUMS 
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Skollejas” (kadastra 

numurs 64960030029), Vērgales pagasts, Pāvilostas novads zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64960030030 sadalei 

Izsniegts, pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”, MK 12.04.2011. 

noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. apakšpunktu, 

Pāvilostas novada teritorijas plānojumu ( saistošie noteikumi Nr.3, Pāvilostas novada domes 

30.05.2013.g. lēmumu) un īpašnieces iesnieguma. 

Zemes ierīcības projektu ( turpmāk tekstā – Projektu) izstrādā zemes ierīcībā sertificēta 

persona. 

Projekta mērķis: zemes vienības sadalīšana. 

1. Projekta sastāvs ( atbilstoši MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

noteikumi” 32. punktam): 

1.1. Satura rādītājs. 

1.2. Paskaidrojuma raksts: 

1.2.1. Projekta pamatojums un risinājumu apraksts, norādot: 

1.2.1.1. projektēto zemes vienību lietošanas mērķa kodus un to piešķiršanas 

kārtību, 

1.2.1.2. katra projektētās zemes vienības platību, 

1.2.1.3. katrā projektētajā zemes vienībā esošā nekustamā īpašuma objektu 

apgrūtinājuma klasifikācijas kodu un aizņemto platību. 

1.2.2. Projekta izstrādes dokumenti ( ierosinātāja iesniegums u.c.), 

1.2.3. Informācija par sertificētai personai rakstiski izteiktajiem projektētajā 

teritorijā iekļauto zemes vienību īpašnieka iebildumiem, priekšlikumiem un 

to izvērtējums. 

1.3. Grafiskā daļa ( noformē un izstrādā atbilstoši MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 3 un 4 pielikumam): 

1.3.1. Plāns ar zemes vienību juridiskām robežām un apgrūtinājumiem, 

1.3.2. Projekta risinājuma kopplāns, uzrādot: 

1.3.2.1. projekta robežas, 

1.3.2.2. esošās zemes vienības robežas, zemes vienības kadastra apzīmējumu 

un platību, robežpunktus, 

1.3.2.3. projektēto zemes vienību robežas, norādot zemes vienību kārtas 

numurus un projektētās platības, 

1.3.2.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, norādot to klasifikācijas 

kodus, konkrētās robežas un platības, 

1.4. Elektronisko datu nesējs, kurā ierakstīta grafiskā daļa. 

 

2. Nosacījumi projekta izstrādei: 

2.1. Projekta izstrādi veic saskaņā ar MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2. Zemes vienības atļautā izmantošana:  
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grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, zemes 

vienības atļautā izmantošana ir lauku un meža zemes.  Šajā teritorijā jāievēro 

nosacījumi, ko paredz Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu  6.nodaļas 6.2. un  6.3. apakšnodaļas nosacījumi. 

2.3. paredzēt atdalītajām zemes vienībām piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

atbilstoši pašreizējai likumīgi uzsāktajai izmantošanai. Lietošanas mērķus var 

precizēt zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā. 

2.4. Teritorijas izmantošanā jāievēro visa veida aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu 

likumam un Pāvilostas novada teritorijas plānojumu grafiskai daļai. 

Aprobežojumi jāattēlo atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 3. nodaļas 3.5.3. apakšpunktiem un Aizsargjoslu likuma 

prasībām. 

2.5. Saskaņā ar Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

7.nodaļas 7.2. apakšnodaļas nosacījumiem, visām jaunveidojamām zemes 

vienībām nodrošināt piekļūšanu un vides pieejamību, piebraucamos ceļus, kā arī 

inženiertīklu servitūtus projektējot atbilstoši LR normatīvu aktu prasībām. 

 

3. Projekta saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība: 

3.1. Pirms Projekta iesniegšanas Pāvilostas novada domē projektu saskaņo ar: 

3.1.1. Projektā iesaistītā (-o) nekustamā( -o ) īpašuma (-u ) īpašnieku ( - iem ), 

nomnieku (iem)  - SIA „ TELE2” 

3.1.2. Nekustamā ( -o ) īpašuma ( -u ) īpašnieku ( -iem ), kura (-u) nekustamo (-s) 

īpašumu (-s) ietekmē projekta risinājumi, 

3.1.3. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālo nodaļu, saņemot rakstisku 

atzinumu un pievienojot to projektam, 

3.1.4. Pāvilostas novada domes datu bāzes uzturētāju ( SIA „IT Dati” , tālr. 

29215759);    

3.2. Pēc 3.1. punktā minēto nepieciešamo skaņojumu un atzinumu saņemšanas 

projektu 3 eksemplāros, kopā ar elektonisko datu nesēju ( 2 eksemplāros 

vektordatu formā ), kurā ierakstīta grafiskā daļa iesniedz apstiprināšanai 

Pāvilostas novada domē. 

 

4. Prasības projekta noformēšanai. 

4.1. Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. 

4.2. Projekta lieta ( 3 eksemplāri ), iesieti kartona vākos, ar katram pievienotu 

elektronisko datu nesēju. 

4.3. Digitālais materiāls dgn. vai dwg. formātā. 

4.4. Apliecinājums digitālās versijas atbilstībai iesniegtajam projektam atbilstoši 2011. 

gada 12. aprīļa MK noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noeteikumi”  32.14. apakšpunktam. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                              U. Kristapsons 
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33.§ Par nekustamā īpašuma “Kaijas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 

sadalīšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma “Kaijas”  kadastra Nr. 64860090023, sadalīšanai  divos  

atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

64860050009, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  “Vaboles”, Sakas 

pagasts, Pāvilostas novads; 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860050009 platībā 1,2 ha 

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

darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

34.§ Par nekustamā īpašuma “Gravas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 

novads sadalīšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

  

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma “Gravas” kadastra Nr. 64960030243, sadalīšanai  trijos 

atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

64960020086, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  „Mežgravas”, 

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un atdalot no tā zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu  64960030237, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  

„Gravkalni”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; 

2.  Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960020086 platībā 11,48 ha 

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

darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201; 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960030237 platībā 5,63 ha 

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

darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101; 

4. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Gravas”, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960030243. 

5. Apstiprināt darba uzdevumu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Pielikums  

Pāvilostas novada domes  

21.12.2015. sēdes lēmumam 

protokols 13., 34.§ 

DARBA UZDEVUMS 
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Gravas” (kadastra 

numurs 64960030243), Vērgales pagasts, Pāvilostas novads zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64960030243 sadalei 

Izsniegts, pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”, MK 12.04.2011. 

noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2. apakšpunktu, 

Pāvilostas novada teritorijas plānojumu ( saistošie noteikumi Nr.3, Pāvilostas novada domes 

30.05.2013.g. lēmumu) un īpašnieces iesnieguma. 

Zemes ierīcības projektu ( turpmāk tekstā – Projektu) izstrādā zemes ierīcībā sertificēta 

persona. 

Projekta mērķis: zemes vienības sadalīšana. 

1. Projekta sastāvs ( atbilstoši MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

noteikumi” 32. punktam): 

1.1. Satura rādītājs. 

1.2. Paskaidrojuma raksts: 

1.2.1. Projekta pamatojums un risinājumu apraksts, norādot: 

1.2.1.1. projektēto zemes vienību lietošanas mērķa kodus un to piešķiršanas 

kārtību, 

1.2.1.2. katra projektētās zemes vienības platību, 

1.2.1.3. katrā projektētajā zemes vienībā esošā nekustamā īpašuma objektu 

apgrūtinājuma klasifikācijas kodu un aizņemto platību. 

1.2.2. Projekta izstrādes dokumenti ( ierosinātāja iesniegums u.c.), 

1.2.3. Informācija par sertificētai personai rakstiski izteiktajiem projektētajā 

teritorijā iekļauto zemes vienību īpašnieka iebildumiem, priekšlikumiem un 

to izvērtējums. 

1.3. Grafiskā daļa ( noformē un izstrādā atbilstoši MK noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 3 un 4 pielikumam): 

1.3.1. Plāns ar zemes vienību juridiskām robežām un apgrūtinājumiem, 

1.3.2. Projekta risinājuma kopplāns, uzrādot: 

1.3.2.1. projekta robežas, 

1.3.2.2. esošās zemes vienības robežas, zemes vienības kadastra apzīmējumu 

un platību, robežpunktus, 

1.3.2.3. projektēto zemes vienību robežas, norādot zemes vienību kārtas 

numurus un projektētās platības, 

1.3.2.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, norādot to klasifikācijas 

kodus, konkrētās robežas un platības, 

1.4. Elektronisko datu nesējs, kurā ierakstīta grafiskā daļa. 

 

2. Nosacījumi projekta izstrādei: 

2.1. Projekta izstrādi veic saskaņā ar MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

2.2. Zemes vienības atļautā izmantošana:  
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Atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumam 2012. -2024. gadam 

grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, zemes 

vienības atļautā izmantošana ir lauku zemes.  Šajā teritorijā jāievēro nosacījumi, 

ko paredz Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu  

6.nodaļas   6.3. apakšnodaļas nosacījumi. 

2.3. paredzēt atdalītajām zemes vienībām piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

atbilstoši pašreizējai likumīgi uzsāktajai izmantošanai. Lietošanas mērķus var 

precizēt zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā. 

2.4. Teritorijas izmantošanā jāievēro visa veida aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu 

likumam un Pāvilostas novada teritorijas plānojumu grafiskai daļai. 

Aprobežojumi jāattēlo atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 3. nodaļas 3.5.3. apakšpunktiem un Aizsargjoslu likuma 

prasībām. 

2.5. Saskaņā ar Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

7.nodaļas 7.2. apakšnodaļas nosacījumiem, visām jaunveidojamām zemes 

vienībām nodrošināt piekļūšanu un vides pieejamību, piebraucamos ceļus, kā arī 

inženiertīklu servitūtus projektējot atbilstoši LR normatīvu aktu prasībām. 

 

3. Projekta saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība: 

3.1. Pirms Projekta iesniegšanas Pāvilostas novada domē projektu saskaņo ar: 

3.1.1. Projektā iesaistītā (-o) nekustamā( -o ) īpašuma (-u ) īpašnieku ( - iem ),  

3.1.2. Nekustamā ( -o ) īpašuma ( -u ) īpašnieku ( -iem ), kura (-u) nekustamo (-s) 

īpašumu (-s) ietekmē projekta risinājumi, 

3.1.3. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālo nodaļu, saņemot rakstisku 

atzinumu un pievienojot to projektam, 

3.1.4. Pāvilostas novada domes datu bāzes uzturētāju ( SIA „IT Dati” , tālr. 

29215759);    

3.2. Pēc 3.1. punktā minēto nepieciešamo skaņojumu un atzinumu saņemšanas 

projektu 3 eksemplāros, kopā ar elektonisko datu nesēju ( 2 eksemplāros 

vektordatu formā ), kurā ierakstīta grafiskā daļa iesniedz apstiprināšanai 

Pāvilostas novada domē. 

 

4. Prasības projekta noformēšanai. 

4.1. Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. 

4.2. Projekta lieta ( 3 eksemplāri ), iesieti kartona vākos, ar katram pievienotu 

elektronisko datu nesēju. 

4.3. Digitālais materiāls dgn. vai dwg. formātā. 

4.4. Apliecinājums digitālās versijas atbilstībai iesniegtajam projektam atbilstoši 2011. 

gada 12. aprīļa MK noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noeteikumi”  32.14. apakšpunktam. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                              U. Kristapsons 
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35.§ Par zemes nomu Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Noraidīt Annas Bro iesniegumu. Stāvlaukumu atstāt pašvaldības apsaimniekošanā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

36.§ Par Pāvilostas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Atzīt, ka Pāvilostas pilsētas zemes komisijas darbība ir izbeigusies sakarā ar likuma „ Par 

zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6. panta 4. punktā, 8. panta 1. punktā, 2.pantā 

noteikto pasākumu izpildi. 

 

37.§ Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu 

darbu 

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

 

Atklāti balsojot: PAR 8 (Uldis KRISTAPSONS, Arta BUNKA, Vita CIELAVA, Andris 

ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Dace BĒRZNIECE) 

deputāti, PRET- nav, ATTURAS-nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par 

administrācijas un iestāžu darbu. 

 

Nākamās komiteju sēdes: 

 

 

Nākamā domes sēde plānota 2016.gada 28. janvārī  Pāvilostas novada pašvaldībā 

 

Sēde slēgta plkst.15
05

 

21.01. 

 

9.
30

 Veselības un sociālo lietu komitejas sēde 

10.
00

 Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un 

saimniecisko lietu komitejas sēde 

11.
00

 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 

11.
30

 Finanšu komitejas sēde 
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Sēdes vadītājs     Uldis Kristapsons ....... . ..... . 2015. 

 

Protokolētāja     Arita Mūrniece 


