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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 PROTOKOLA PROJEKTS 

 Nr. 3  
 

Vērgalē, Vērgales pagastā      2017.gada 27. jūlijā 

 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.  

 

Sēdi vada:  

Uldis KRISTAPSONS Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

 

Protokolē:  

Arita MŪRNIECE Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 

 

Piedalās:  

Pāvilostas novada domes deputāti: 

Aldis BARSUKOVS 

Gatis BRĒDIĶIS 

Vita CIELAVA 

Māriņš DĒVICS 

Gints JURIKS 

Zane MEŽAVILKA 

Andris ZAĻKALNS 

 

Nepiedalās: 

Ralfs JENERTS – neparedzētu apstākļu dēļ 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Anita SPRUDZĀNE Vērgales pagasta pārvaldes lietvede 

  

Sēdes vadītājs iepazīstina ar domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par dalību projektos un līdzfinansējuma piešķiršanu. 

2.  Par papildus finansējuma piešķiršanu. 

3. Par Pāvilostas vidusskolas 10. klases atvēršanu un nepieciešamo finansējumu. 

4. Par Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas mākslas skolas apvienošanu. 

5. Par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīdus kārtībā. 

6. Par Pāvilostas novada domes komisiju sastāva apstiprināšanu. 

7. Par pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 

mailto:dome@pavilosta.lv
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8. Par dzīvokļa piešķiršanu. 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

10. Par zemes nomu. 

11. Par adreses piešķiršanu. 

12. Par zemes vienības sadali. 

13. Par lēmuma atcelšanu un nekustamā īpašuma sadali. 

14. Par zemes vienību apvienošanu. 

15. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

16. Par zemes ierīcības projekta “Tauriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā apstiprināšanu. 

17. Par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu un atbildīgās personas apstiprināšanu. 

18. Par noteikumu “Kārtība, kādā Pāvilostas novada pašvaldības amatpersona (darbinieki) izmanto 

pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu. 

19. Par precizējumu Pāvilostas novada 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos “Pāvilostas 

novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 

20. Par grozījumiem Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un 

saimniecisko lietu komitejas nolikumā. 

21. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas nolikumā. 

 

Sēdes vadītājs ierosina: 

 

1. darba kārtības 21.  punktu izskatīt pie 6. punkta vienlaicīgi ar Iepirkumu komisijas 

sastāva apstiprināšanu; 

2. papildināt darba kārtību ar  

21. punktu: 

Par iespējamo elektromobiļu uzlādes stacijas vietu un nomas līguma slēgšanu 

Pāvilostas pilsētā 

22. punktu: 

Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā 

 

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

par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

Apstiprināt 2017. gada 27. jūlija  domes sēdes darba kārtību. 

 

1.§  Par dalību un līdzfinansējuma piešķiršanu ERAF projektā 

“Dienvidkurzemes mantojums cauri gadsimtiem” 
 (Ziņo U. Kristapsons, debatēs A. Zaļkalns, Z. Mežavilka, A. Barsukovs) 

 

1. Dome izskatīja projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres 07.07.2017. iesniegumu par dalību 

un līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 

efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros sekojošiem 

pašvaldības projektiem: 

1.1. “Vērgales muižas kompleksa  atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”, 
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1.2. “Pretplūdu aizsargbūves- promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu  un 

uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”  

2. Konstatēja, ka Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi iestrādes projektu tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanā, kā arī iepirkuma procedūras, lai noteiktu plānoto būvdarbu 

veicēju. Pāvilostas novada pašvaldības budžetā ir paredzēti nepieciešamie finanšu resursi, 

lai veiksmīgi realizētu minētos projektus. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 15. panta 

pirmās daļas 5. punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3.1. Piedalīties Liepājas pilsētas domes, kā vadošā partnera izstrādātajā projektu 

pieteikumā “Dienvidkurzemes mantojums cauri gadsimtiem” ar sekojošiem 

Pāvilostas novada pašvaldības izstrādātajiem projektiem: 

3.1.1. “Vērgales muižas kompleksa  atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”. 

3.1.2. “Pretplūdu aizsargbūves- promenādes izbūve, lai novērstu plūdu 

apdraudējumu  un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai 

un moliem”. 

3.2. Nodrošināt projektiem nepieciešamo līdzfinansējumu 15 % apmērā, ņemot vērā, ka 

ERAF atbalsts abiem projektiem ir EUR 800 000.00, kas sastāda 85% no kopējām 

attiecināmām izmaksām. 

 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 10.07.2017. sagatavoja projektu koordinatore Vizma Ģēģere 

Lēmumu izsniegt: 

1- Vizmai Ģēģerei (elektroniski) iesniegšanai Liepājas pilsētas domē 

2- Grāmatvedībai (elektroniski) 

 

2.§ Par papildus finansējumu 
(Ziņo U. Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja Saraiķnieku saieta svētku organizatores Ainas Šteinbergas 03.07.2017. 

iesniegumu reģ. Nr. PNP/2.2.10./17/1285 par papildus finansējumu svētku organizēšanai: 

2. Konstatēja, ka daļu no kopējā nepieciešamā finansējuma iespējams rast Saraiķu bibliotēkas 

budžetā, papildus nepieciešami EUR 179.34, mūzikas nodrošināšanai pasākumā. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 15. panta 

pirmās daļas 5. punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3.1. Piešķirt papildus finansējumu EUR 179.34 Saraiķu bibliotēkas budžetā Saraiķnieku 

saieta organizēšanai. 

3.2. Finansējumu paredzēt no Pāvilostas novada pašvaldības budžeta pozīcijas Izdevumi 

neparedzētiem gadījumiem. 

3.3. Izdevumus Saraiķnieku saieta rīkošanai iekļaut Saraiķu bibliotēkas budžetā pie 

ikgadējā budžeta sastādīšanas. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā pēc pieteicēja dzīves vietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 
Lēmuma projektu 24.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 
Lēmumu izsniegt: 

1- Saraiķu bibliotēkai 

2- Grāmatvedībai (elektroniski) 

 

3. § Par Pāvilostas vidusskolas 10.klases atvēršanu         
(Ziņo G. Juriks) 

 

1. Dome izskatīja Pāvilostas vidusskolas direktores I.Griškēvičas 30.06.2017. iesniegumu Nr. 

1-11/32 par atļauju atvērt 10.klasi 2017./2018. mācību gadā un Pāvilostas vidusskolas 

vietnieces Ainas Jakovļevas 05.07.2017. iesniegumu Nr. 1-12/45 par finansējumu 10. klasei 

2017./2018. mācību gadā; 

2. Konstatēja, ka  

2.1. pašlaik Pāvilostas vidusskolā  10. klasē 2017./2018. mācību gadam pieteikušies 

mācīties  mazāk par 10 skolēniem; 

2.2. Pāvilostas vidusskolas 10. klases finansēšanai 2017./2018. gadā nepieciešami 

aptuveni EUR 906.00 mēnesī, kas ietver 33 kontaktstundas, 2 audzināšanas stundas 

un 5 stundas rakstu darbu labošanai un stundu sagatavošanai nedēļā. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 2017. gada 

29. jūnija  Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2016-23-03 “Par Ministru kabineta 2015. 

gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 

izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī 

pārcelti uz nākamo klasi" 12.1.1. un 60. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. 

pantam”, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

3.1. Atvērt Pāvilostas vidusskolā 2017./2018. mācību gadā  10.klasi. 

3.2. Paredzēt finansējumu Pāvilosats vidusskolas 10. klases darbības nodrošināšanai 

2017./2018. gadā, EUR 906.00 apmērā mēnesī. 

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 
 

Lēmuma projektu sagatavoja metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja, precizēja 25.07.2017. kancelejas 

vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu izsniegt:  

1- Pāvilostas  vidusskolas direktorei 

2- Grāmatvedībai (elektroniski) 

3- S. Lejai (elektroniski) 

 

4.§ Par Pāvilostas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu „Pāvilostas mākslas skola” un „Pāvilostas Mūzikas skola” 

apvienošanu, izveidojot izglītības iestādi „Pāvilostas Mūzikas un mākslas 

skola” 
(Ziņo U. Kristapsons, debatēs A. Mūrniece) 

https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas-un-atskaitit...
https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas-un-atskaitit...
https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas-un-atskaitit...
https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas-un-atskaitit...#p12.1
https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas-un-atskaitit...#p1
https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas-un-atskaitit...#p60
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme#p1
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme#p1
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1. Dome izskatīja 2017. gada 20. jūlija finanšu komitejas ierosinājumu par Pāvilostas novada 

pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu “Pāvilostas mākslas skola” un 

“Pāvilostas Mūzikas skola” apvienošanu.  

2. Konstatēja, ka 14.07.2017. saņemts Pāvilostas mākslas skolas direktores Zanes Zaueres 

darba uzteikums.  

3. Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas  4.punktu, kurā noteikts, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 14.panta otrās daļas 

6.punktu, kas nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot 

pašvaldības finanšu līdzekļus, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu 

līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku 

finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības 

iestādes, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

reorganizācija – divu izglītības iestāžu apvienošana, kuras rezultātā uz reorganizējamo 

institūciju bāzes tiek izveidota jauna iestāde, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

1.punktu, 23.panta otro daļu, kas nosaka, ka novada dome reorganizē un likvidē izglītības 

iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3.1. Uzsākt Pāvilostas mākslas skolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4175902364, 

adrese: Ernesta Šneidera laukums 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) un 

Pāvilostas Mūzikas skolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4176902165, adrese: 

Dzintaru iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) reorganizāciju nosakot, ka: 

3.1.1. ar 2018.gada 1.februāri Pāvilostas mākslas skola un Pāvilostas Mūzikas skola 

tiek apvienotas, izveidojot Pāvilostas  novada pašvaldības profesionālās 

ievirzes izglītības iestādi „Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola” (turpmāk – 

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola); 

3.1.2. ar  2018.gada 31.janvāri Pāvilostas Mūzikas skola un Pāvilostas mākslas 

skola tiek reorganizētas; 

3.1.3. ar 2018.gada 1.februāri uzsāk darbību Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola, 

kura īsteno: 

3.1.3.1. profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas adresē 

Dzintaru iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466; 

3.1.3.2. profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas adresē Ernesta 

Šneidera laukums 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466. 

3.1.4. ar 2018. gada 1. februāri Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola ir Pāvilostas 

Mūzikas skolas un Pāvilostas mākslas skolas tiesību un saistību pārņēmēja. 

3.2. Noteikt, ka Pāvilostas mākslas skolā no 2017.gada 1. augusta līdz izglītības iestādes 

darbības izbeigšanai 2018.gada 31.janvārī direktora pienākumus veic Pāvilostas  

Mūzikas skolas direktore Inga Šnore. 

3.3. Uzdot Pāvilostas mākslas skolas līdzšinējai direktores pienākumu izpildītājai Initai 

Zingnikai: 

3.3.1. līdz 2017.gada 1. oktobrim veikt materiālo vērtību, lietu sakārtošanu un nodot 

tās izglītības iestādes direktora pienākumu izpildītājai Ingai Šnorei; 
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3.3.2. līdz 2017.gada 1. oktobrim informēt Pāvilostas mākslas skolas pedagogus, 

tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus 

aizstāj) par reorganizācijas procesa uzsākšanu un Pāvilostas Mūzikas un 

mākslas skolas izveidošanu ar 2018.gada 1.februārī. 

3.4. Uzdot Pāvilostas Mūzikas skolas direktorei un Pāvilostas Mākslas skolas direktora 

pienākumu izpildītājai Ingai Šnorei: 

3.4.1. līdz 2017.gada 1. oktobrim informēt Pāvilostas Mūzikas skolas pedagogus, 

tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus 

aizstāj) par Pāvilostas  Mūzikas un mākslas skolas izveidošanu, kā arī veikt 

citas nepieciešamās darbības, kas izriet no šajā lēmumā noteiktās 

reorganizācijas; 

3.4.2. līdz 2017.gada 1.oktobrim sagatavot Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 

nolikuma projektu un iesniegt to Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam, 

kurā noteikt, ka no 2018.gada 1.februāra Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas īsteno adresē: Dzintaru 

iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, profesionālās ievirzes 

mākslas izglītības programmas īsteno adresē: Ernesta Šneidera laukums 2, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466; 

3.4.3. līdz 2017.gada 1.novembrim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības 

kvalitātes valsts dienestā par attiecīgu grozījumu izdarīšanu Izglītības iestāžu 

reģistrā saistībā ar šajā  lēmumā noteikto reorganizāciju.  

3.5. Uzdot iestādes Pāvilostas novada pašvaldības metodiķei izglītības un kultūras jomā 

Silvijai Lejai līdz 2017.gada 1. septembrim sagatavot dokumentus, iesniegt Izglītības 

un zinātnes ministrijā un Kultūras ministrijā saskaņojuma saņemšanai par Pāvilostas 

Mākslas skolas un Pāvilostas Mūzikas skolas reorganizāciju ar 2018.gada 31.janvāri, 

izveidojot vienu izglītības iestādi Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola ar 2018.gada 

1.februāri. 

3.6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam. 

 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 24.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu izsniegt: 

1- Pāvilostas Mūzikas skolai 

2- Pāvilostas mākslas skolai 

3- S. Lejai (elektroniski) 

4- U. Kristapsonam (elektroniski) 

 

5.§ Par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 
(ziņo U. Kristapsons, debatēs A. Zaļkalns) 

 

1. Pāvilostas novada dome izskatīja LR Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātās tiesu 

izpildītājas Agneses Biķes pieprasījumu, kas reģistrēts Pāvilostas novada domē 04.07.2017. 

Nr. PNP/2.2.10./17/1228, kurā tiesu izpildītāja lūdz atkārtoti Pāvilostas novada domi 

iesniegt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu no Viļņa Jansona, 

personas kods 280266 - 11905, par nekustamo īpašumu Silenieki, Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads, kadastra Nr. 64860040121 uz izsoles noslēguma dienu 10.08.2017. 

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  
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2.1. Saskaņā ar zemesgrāmatu nodaļas Pāvilostas novada Sakas pagasta zemesgrāmatas 

atzīmi Vilnim Jansonam, personas kods 280266 - 11905, pieder nekustamais īpašums 

Silenieki, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64860040121; 

2.2. No 15.11.2014. par šo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi 

un ir izveidojies parāds, uz 10.08.2017. tas sastāda EUR 26,72 (divdesmit seši eiro 

un72 centi). 

3. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksu 

noteiktajā termiņā un otrā daļa, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldību lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām”.  

4. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta trešo daļu, ja nekustamais 

īpašums tiek atsavināts vai dāvināts, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc 

tam, kad nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī veikts 

nodokļa maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa. Piedzenama arī soda 

nauda 0,05% dienā no parāda summas rēķinot no dienas, kad ir izdots lēmums.  

5. Ņemot vērā iepriekšminētos apstākļus un pamatojoties Latvijas Republikas likumu „Par 

nekustamā īpašuma nodokli ” 1. pantu, 2. pantu, 6. pantu un, 9. panta pirmo, otro un trešo 

daļu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

5.2. Atcelt Pāvilostas novada domes 31.03.2017. lēmumu par nekustamā īpašuma 

nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no Viļņa Jansona, 

personas kods 280266 - 11905,  par summu 19,56 EUR. 

5.3.  Piedzīt no Viļna Jansona, personas kods 280266 - 11905, parādu par nekustamo 

īpašumu  Silenieki, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64860040121 par 

kopējo summu EUR 26,72 (divdesmit seši eiro un 72 centi) apmērā, bezstrīdus 

kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo mantu. Piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas 

rēķinot no dienas, kad ir izdots lēmums. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas pēc pieteicēja dzīvesvietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 13.07.2017. sagatavoja zemes lietu speciāliste Anna Brūkle 

Lēmumu izsniegt: 

1- Zvērinātajai tiesu izpildītājai A. Biķei 

2- Galv. grāmatv. I. Blaubārdei sūtot uz e-pastu  inguna.blaubarde@pavilosta.lv 

3- Zemes lietu speciālistei A. Brūklei sūtot uz e-pastu  anna.brukle@pavilosta.lv 

 

6.§ Par Pāvilostas novada domes komisiju sastāva apstiprināšanu un 

grozījumiem komisiju nolikumos 
 (Ziņo U. Kristapsons, debatēs A. Mūrniece) 

 

6.1. Administratīvā komisija 
 

1. Dome izskatīja saņemtos pieteikumus darbam Administratīvajā komisijā, aicināja izvirzīt 

deputātus un pašvaldības darbiniekus darbam Administratīvajā komisijā. 

mailto:inguna.blaubarde@pavilosta.lv
mailto:anna.brukle@pavilosta.lv
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2. Darbam Administratīvajā komisijā tiek izvirzīta izpilddirektora A. Magones kandidatūra un 

deputātes Z. Mežavilkas kandidatūra. 

3. Konstatēja, ka pieteikušās uz Administratīvās komisijas sastāvu ir 2 personas 

4. Sēdes vadītājs aicina deputātus izvērtēt abas kandidatūras un izvirzīt 1 personu darbam 

Administratīvajā komisijā. 

5. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

6. Izveidot Pāvilostas novada domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 

6.1. Marita Horna 

6.2. Alfrēds Magone 

6.3. Zane Mežavilka 

7. Uzdot kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personam, 

kuras beidz pildīt Administratīvās komisijas locekļa pienākumus un kuras uzsāk pildīt 

Administratīvās komisijas locekļa pienākumus.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas pēc pieteicēja dzīvesvietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu nosūtīt: 

1- M.Hornai 

2- A.Magonem 

3- Z. Mežavilkai 

4- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

5- grāmatvedībai 

6- A.Mūrniecei 

7- L.Volenbergai 

 

6.2. Iepirkumu komisija 
 

1. Dome izskatīja sagatavoto Iepirkumu komisijas nolikuma grozījumu projektu un 

saņemtos pieteikumus darbam iepirkumu komisijā, aicināja izvirzīt deputātus un 

pašvaldības darbiniekus darbam iepirkumu komisijā. 

2. Darbam iepirkumu komisijā tiek izvirzīta Pāvilostas novada pašvaldības galvenās 

grāmatvedes I. Blaubārdes un deputātes Z. Mežavilkas kandidatūra. 

3. Konstatēja, ka pieteikušās uz iepirkumu komisijas sastāvu ir 5 personas. 

4. Sēdes vadītājs aicina deputātus izvērtēt visas kandidatūras, lai izvirzītu 3 personas 

darbam komisijā. 

5. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu un Publisko iepirkumu 

likuma 24. panta otro un trešo daļu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

6. Apstiprināt Iepirkumu komisijas nolikuma projektu. 

7. Izveidot Pāvilostas novada domes Iepirkumu komisiju šādā sastāvā: 

7.1. Inguna Blaubārde 

7.2. Irina Kurčanova 

http://www.pavilosta.lv/
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7.3. Zane Mežavilka 

7.4. Arita Mūrniece 

7.5. Aldis Strazdiņš 

8. Uzdot kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par 

personam, kuras beidz pildīt Iepirkumu komisijas locekļa pienākumus un kuras uzsāk 

pildīt Iepirkumu komisijas locekļa pienākumus.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas pēc pieteicēja dzīvesvietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu nosūtīt: 

1- I. Blaubārdei 

2- I. Kurčanovai 

3- Z. Mežavilkai 

4- A. Mūrniecei 

5- A. Strazdiņam 

6- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

7- grāmatvedībai 

http://www.pavilosta.lv/
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Pielikums 

Pāvilostas novada domes 

27.07.2017. sēdes lēmumam 

Protokols 3., 6.2.§ 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

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

 

 

APSTIPRINĀTS 

Pāvilostas novada domes  

25.07.2013. sēdē, prot. Nr. 3, 6.§ 

 

GROZĪJUMI: 

Pāvilostas novada domes  

27.02.2014. sēdē, prot. Nr. 4, 2.§ 

 

Pāvilostas novada domes  

27.03.2014. sēdē, prot. Nr. 5, 2.§ 

 

Pāvilostas novada domes  

30.06.2016. sēdē, prot. Nr. 9, 6.§ 

 

Pāvilostas novda domes  

27.07.2017. sēdē, prot. 3., 6.2.§ 

 

Pāvilostas novada domes 

iepirkumu komisijas 

NOLIKUMS 

 
1. Vispārīgie noteikumi  

 

1.1. Pāvilostas novada domes iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) ir Pāvilostas novada domes 

(turpmāk tekstā arī – Dome) izveidota pastāvīga komisija, kuras kompetencē ir iepirkumu 

organizēšana Pāvilostas novada domes izveidoto struktūrvienību vajadzībām publiskajiem 

iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem.  

1.2. Komisija ir izveidota, lai sagatavotu pašvaldības iepirkumus, organizētu to norisi un izvērtētu 

atbilstoši nolikumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.  

1.3. Komisija savā darbībā ievēro Publisko iepirkumu likumu, likumu „Par pašvaldībām”, kā arī 

citus spēkā esošos Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus, kā arī Pāvilostas 

novada domes lēmumus, rīkojumus un šo nolikumu.  

1.4. Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un darbības nodrošināšanu nodrošina 

Pāvilostas novada domes iepirkumu speciālists.  

 

2. Komisijas uzdevumi, tiesības un atbildība  

mailto:dome@pavilosta.lv
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2.1. Komisijas uzdevumi ir:  

2.1.1. nodrošināt pašvaldības un tās iestāžu un struktūrvienību iepirkumam paredzēto 

līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, pašvaldības iepirkuma procedūras atklātumu 

un pašvaldības iepirkuma izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem;  

2.1.2. izskatīt pieteikumus konkrētiem pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību 

iepirkumiem un lemt par iepirkuma procedūras organizēšanu atbilstoši Publisko 

iepirkumu likumam un Pāvilostas novada interesēm, organizēt pašvaldības publiskā 

iepirkuma procedūras un pasūtījuma materiālu sagatavošanu;  

2.1.3. sagatavot nepieciešamo dokumentāciju likumā noteikto publisko iepirkumu procedūru 

veikšanai un organizēt to norisi;  

2.1.4. nodrošināt lietvedības dokumentu apriti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Pāvilostas 

novada domes noteikto kārtību;  

2.1.5. izvērtēt pašvaldības pasūtījuma izpildes pretendentus un to iesniegtos pieteikumus 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – Likums), analizēt iesniegto 

pieteikumu atbilstību pasūtījuma mērķim, pašvaldības interesēm, atbilstoši iepirkumu 

procedūras dokumentiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;  

2.1.6. ja tiek konstatēti tādi apstākļi, kuru dēļ attiecīgais iepirkums būtu jāpārtrauc, informēt 

par to pasūtītāju;  

2.1.7. ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanai 

ar iepirkumu procedūru uzvarētāju vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu.  

2.2. Komisijai ir tiesības:  

2.2.1. uzaicināt uz Komisijas sēdēm Domes iestāžu vadītājus vai to darbiniekus, kā arī citas 

ieinteresētās personas, izskatāmā jautājuma sekmīgai risināšanai un pamatota lēmuma 

pieņemšanai;  

2.2.2. saņemt no novada iestāžu vadītājiem un to darbiniekiem nepieciešamos dokumentus, 

izziņas, aprēķinus, citas ziņas un materiālus, kas attiecas uz iepirkumiem;  

2.2.3. izskatot jautājumus, pieaicināt Komisijas izvēlētus neatkarīgus ekspertus, nozaru 

speciālistus un attiecīgā pieteikuma iesniedzēju vai tā pilnvaroto personu;  

2.2.4. pieņemt lēmumu par iepirkumu līgumu slēgšanu vai pārtraukt iepirkumu; 

2.2.5. pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem un atzinumiem, iesniegt, Komisijas 

kompetences ietvaros, lēmumprojektus izskatīšanai komiteju sēdēs.  

2.3. Komisija un tās locekļi personīgi atbild par šajā nolikumā un normatīvajos aktos noteikto 

pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi un likumības ievērošanu.  

2.4. Komisijas lēmums ir pamats Pāvilostas novada pašvaldībai iepirkumu līgumu slēgšanai.  

 

3. Komisijas izveidošana un sastāvs  

 

3.1. Komisiju izveido saskaņā ar Pāvilostas novada domes lēmumu. Komisijā darbojas 5 (pieci) 

komisijas locekļi. 
3.2. Komisijas darbības pārraudzību veic izpilddirektors.  

3.3. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - 

Komisijas loceklis, kurus ievēl no Komisijas locekļu vidus.  

3.4. Komisija izveidojama šādā sastāvā:  

3.4.1. Komisijas priekšsēdētājs;  

3.4.2. Komisijas locekļi.  

3.5. Komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Pāvilostas novada pašvaldības iepirkumu speciālists.  

3.6. Komisijas priekšsēdētājs:  

3.6.1. organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem un šim nolikumam;  

3.6.2. izsludina iepirkumus un apstiprina to nolikumus;  

3.6.3. nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību;  
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3.6.4. veic lietu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu līdz izskatīšanai Komisijā;  

3.6.5. sagatavo jautājumus izskatīšanai Komisijas sēdē;  

3.6.6. sasauc un vada Komisijas sēdes;  

3.6.7. paraksta Komisijas sēdes protokolus;  

3.6.8. nosaka vai sadala Komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu 

izpildi;  

3.6.9. novada Domes sēdē ziņo par komisijā skatītajiem jautājumiem un komisijas 

sagatavotajiem lēmumprojektiem;  

3.6.10. iesniedz novada Domei pieņemtos lēmumus, kā arī priekšlikumus, paskaidrojumus 

un ieteikumus jautājumos, kas ietilpst komisijas kompetencē;  

3.6.11. sagatavo informāciju un veic saraksti ar dažādām iestādēm un organizācijām par 

Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;  

3.6.12. ar Pāvilostas novada domes pilnvarojumu pārstāv Komisiju valsts un pašvaldību 

institūcijās, sabiedriskajās organizācijās.  

3.7. Pašvaldības atbildīgais darbinieks- iepirkumu speciālists:  

3.7.1. kārto komisijas sēžu organizatoriskos jautājumus;  

3.7.2. sagatavo Komisijas darba kārtību un iesniedz to saskaņošanai 

komisijas priekšsēdētājam;  

3.7.3. raksta un noformē Komisijas sēžu protokolus, kā arī sagatavo 

iepirkuma procedūras noslēguma protokolu;  

3.7.4. noteiktajā termiņā pieņem piedāvājumus vai pieteikumus un reģistrē 

tos iesniegšanas secībā iepriekš sagatavotā reģistrācijas veidlapā;  

3.7.5. pēc pretendenta pieprasījuma izsniedz apliecinājumu par piedāvājuma 

vai pieteikuma pieņemšanu;  

3.7.6. katram piedāvājuma vērtēšanas posmam sagatavo pretendentu atlases 

un tehniskā piedāvājuma individuālās vērtēšanas tabulas;  

3.7.7. apkopo visu komisijas locekļu individuālos vērtējumus kopējā 

piedāvājumu vērtējuma tabulā un norāda katra pretendenta vērtējumu 

katrā kritērijā;  

3.7.8. kārto komisijas dokumentāciju, veic komisijas lietu uzskaiti, 

nodrošina to saglabāšanu pēc izskatīšanas komisijā;  

3.7.9. pilda komisijas kontaktpersonas pienākumus;  

3.7.10. kā arī veic citas darbības un uzdevumus, ko uzdod Komisijas priekšsēdētājs.  

 

4. Komisijas darba organizācija  

 

4.1. Komisijas darbs tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma, citu saistošo normatīvo 

aktu prasībām un šim Nolikumam.  

4.2. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Komisijas sēdes 

datumu, vietu, laiku un darba kārtību nosaka Komisijas priekšsēdētājs. Par izmaiņām komisijas 

sēdē komisijas locekļiem tiek paziņots ne vēlāk kā vienu dienu pirms komisijas sēdes.  

4.3. Atbildīgais darbinieks- iepirkumu speciālists, saņemot materiālus izskatīšanai Komisijas sēdē, 

sastāda darba kārtības projektu un iesniedz to apstiprināšanai Komisijas priekšsēdētājam un 

pēc Komisijas priekšsēdētāja norādījumiem sasauc Komisijas sēdi.  

4.4. Komisijas sēdē jautājumi tiek izskatīti atbilstoši sagatavotajai darba kārtībai.  

4.5. Par katru izskatīto jautājumu pieņem lēmumu, atklāti balsojot ar klātesošo komisijas locekļu 

vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne 

mazāk kā trīs Komisijas locekļi.  

4.6. Komisija uz sēdi var uzaicināt izskatāmā jautājuma iesniedzēju, kā arī citas ieinteresētās 

personas, ja uzskata, ka nepieciešama papildus informācija un paskaidrojumi jautājuma 

izskatīšanai. Par to izdarāms ieraksts komisijas sēdes protokolā.  
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4.7. Tehnisku vai speciālu iepirkuma jautājumu izlemšanai, piedāvājumu izvērtēšanai, 

nepieciešamības gadījumā Komisijā pieaicina ekspertus.  

4.8. Komisijas sēdes protokolē pašvaldības atbildīgais darbinieks- iepirkumu speciālists. Komisijas 

loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.  

4.9. Komisijas sēžu un sanāksmju protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs. 

Iepirkuma priekšmeta piedāvājumu pārbaudes un vērtēšanas sanāksmes protokolu paraksta visi 

klātesošie Komisijas locekļi. Iepirkuma procedūras protokolu paraksta visi komisijas locekļi.  

4.10. Komisijas sēdes protokolā ierakstāmas šādas ziņas:  

4.10.1. Komisijas nosaukums, adrese;  

4.10.2. sēdes norises vieta un datums;  

4.10.3. sēdes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds;  

4.10.4. sēdes dalībnieku vārds un uzvārds, institūcija un ieņemamais amats;  

4.10.5. sēdes darba kārtības jautājumi;  

4.10.6. komisijas lēmumi;  

4.10.7. no Komisijas lēmuma atšķirīgi sēdes dalībnieku viedokļi, ja kāds sēdes dalībnieks to 

pieprasa;  

4.10.8. citas ziņas (viedoklis).  

4.11. Iepirkumu procedūras protokoli un citi iepirkumu procedūru dokumenti tiek noformēti 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu prasībām.  

4.12. Ja rodas domstarpības par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā 

tādā formulējumā, kādā tas ir fiksēts sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt 

Komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli.  

 

5. Noslēguma jautājumi  

 

5.1. Komisijas pieņemto lēmumu neapmierinātā ieinteresētā persona var pārsūdzēt vai apstrīdēt 

Publisko iepirkumu likumā vai Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.  

5.2. Par visiem šajā nolikumā neatrunātajiem jautājumiem komisija savā darbībā vadās no Publisko 

iepirkumu likuma un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

5.3. Komisijas nolikumu apstiprina un Grozījumus tajā apstiprina Pāvilostas novada dome. 

Grozījumus Nolikumā var ierosināt Komisijas priekšsēdētājs, izpilddirektors vai Domes 

priekšsēdētājs. Grozījumi Nolikumā tiek veikti, ņemot vērā arī izmaiņas Publisko iepirkumu 

likumā un citos likumos un normatīvajos aktos.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 



Pāvilostas novada domes 27.07.2017. sēdes protokols Nr. 3 

 

 

 14 

6.3. Koku ciršanas komisija 
 

1. Dome izskatīja saņemtos pieteikumus un to pielikumus darbam Koku ciršanas komisijā, 

aicināja izvirzīt deputātus un pašvaldības darbiniekus darbam Koku ciršanas komisijā. 

2. Darbam Koku ciršanas komisijā tiek izvirzītas Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektora 

A. Magones un deputāta A. Zaļkalna kandidatūras. 

3. Konstatēja, ka pieteikušās uz koku ciršanas komisijas sastāvu ir 2 personas. 

4. Sēdes vadītājs aicina deputātus izvērtēt abas kandidatūras, lai izvirzītu 1 personu darbam 

komisijā. 

5. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu un 2012. gada 2. maija Ministru 

kabineta noteikumu “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 16. punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

6. Izveidot Pāvilostas novada domes Koku ciršanas komisiju šādā sastāvā: 

6.1. Alfrēds Magone 

6.2. Gunita Vērniece 

6.3. Andris Zaļkalns 

7. Uzdot kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, 

kuras beidz pildīt Koku ciršanas komisijas locekļa pienākumus un kuras uzsāk pildīt Koku 

ciršanas komisijas locekļa pienākumus.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas pēc pieteicēja dzīvesvietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu nosūtīt: 

1- A. Magonem 

2- G. Vērniecei 

3- A. Zaļkalnam 

4- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

5- Grāmatvedībai (elektroniski) 

 

6.4. Licencēšanas komisija 
 

1. Dome izvirzīja R. Jenerta, A. Barsukova un M. Dēvica kandidatūras darbam Pāvilostas 

novada domes Licencēšanas komisijā. 

2. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3. Izveidot Pāvilostas novada domes Licencēšanas komisiju šādā sastāvā: 

3.1. Aldis Barsukovs 

3.2. Mārtiņš Dēvics 

3.3. Ralfs Jenerts 

4. Uzdot kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, 

kuras beidz pildīt Licencēšanas komisijas locekļa pienākumus un kuras uzsāk pildīt 

Licencēšanas komisijas locekļa pienākumus.  

http://www.pavilosta.lv/
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas pēc pieteicēja dzīvesvietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu nosūtīt: 

1- A. Barsukovam 

2- M. Dēvicam 

3- R. Jenertam 

4- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

5- Grāmatvedībai (elektroniski) 

6- L. Volenbergai (elektroniski) 

 

6.5. Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija 
 

1. Dome izskatīja saņemto pieteikumu darbam Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību 

norakstīšanas komisijā, aicināja izvirzīt deputātus un pašvaldības darbiniekus darbam 

pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisijā. 

2. Darbam Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisijā tiek izvirzītas deputātu 

A. Zaļkalna un V. Cielavas kandidatūras. 

3. Konstatēja, ka pieteikusies uz Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisijas 

sastāvu ir 1 persona. 

4. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

5. Izveidot Pāvilostas novada domes Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas  

komisiju šādā sastāvā: 

5.1. Vita Cielava  

5.2. Gunita Vērniece 

5.3. Andris Zaļkalns 

6. Uzdot kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, 

kuras beidz pildīt Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisijas locekļa 

pienākumus un kuras uzsāk pildīt Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas 

komisijas locekļa pienākumus.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas pēc pieteicēja dzīvesvietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu nosūtīt: 

1- V. Cielavai  

2- G. Vērniecei 

3- A. Zaļkalnam 

4- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

5- Grāmatvedībai (elektroniski) 

 

6.6. Medību koordinācijas komisija 
 

1. Dome izvirzīja darbam Medību koordinācijas komisijā deputātus Andri Zaļkalnu un Ralfu 

Jenertu. 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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2. Konstatēja, ka no atbildīgajām institūcijām nav nominēti citi pārstāvji. 

3. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu un 2014. gada 26. maija 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 

zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3. punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

4. Apstiprināt Pāvilostas novada domes Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: 

4.1. Ralfs Jenerts 

4.2. Gunta Kazeka 

4.3. Ivars Ozols 

4.4. Uldis Ozols 

4.5. Andris Zaļkalns 

4.6. Meža dienesta ieteiktais pārstāvis 

5. Uzdot kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personam, 

kuras beidz pildīt Medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumus un kuras uzsāk pildīt 

Medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumus.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas pēc pieteicēja dzīvesvietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu nosūtīt: 

1- R. Jenertam 

2- G. Kazekai 

3- I. Ozolam 

4- U. Ozolam 

5- A. Zaļkalnam 

6- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

7- Grāmatvedībai (elektroniski) 

 

6.7. Privatizācijas komisija 
 

1. Dome izvirzīja darbam Privatizācijas komisijā deputātus Gintu Juriku un Gati Brēdiķi un 

pašvaldības darbinieci zemes lietu speciālisti Annu Brūkli. 

2. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3. Izveidot Pāvilostas novada domes Privatizācijas  komisiju šādā sastāvā: 

3.1. Anna Brūkle 

3.2. Gatis Brēdiķis 

3.3. Gints Juriks 

4. Uzdot kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, 

kuras beidz pildīt Privatizācijas komisijas locekļa pienākumus un kuras uzsāk pildīt 

Privatizācijas komisijas locekļa pienākumus.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas pēc pieteicēja dzīvesvietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

http://www.pavilosta.lv/
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Lēmuma projektu 25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu nosūtīt: 

1- A. Brūklei 

2- G. Brēdiķim 

3- G. Jurikam 

4- L. Volenbergai 

5- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

6- Grāmatvedībai (elektroniski) 

 

6.8. Tiesiskuma izvērtēšanas komisija darījumiem ar lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi komisija 
 

1. Dome izskatīja sagatavoto Tiesiskuma izvērtēšanas komisijas darījumiem ar 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi grozījumu projektu un izvirzīja darbam Tiesiskuma 

izvērtēšanas komisijā darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi deputātus Vitu 

Cielavu un Mārtiņu Dēvicu un pašvaldības darbiniekus zemes lietu speciālisti Annu Brūkli, 

lietvedi Lieni Volenbergu un lauku attīstības konsultantu Andi Cielavu. 

2. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu un 2014. gada 2. decembra 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 

16. punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3. Apstiprināt Tiesiskuma izvērtēšanas komisijas darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi nolikuma grozījumu projektu. 

4. Izveidot Pāvilostas novada domes Tiesiskuma izvērtēšanas komisiju darījumiem ar 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi šādā sastāvā: 

4.1. Anna Brūkle 

4.2. Andis Cielava 

4.3. Vita Cielava  

4.4. Mārtiņš Dēvics 

4.5. Liene Volenberga 

5. Uzdot kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, 

kuras beidz pildīt Tiesiskuma izvērtēšanas komisijas darījumiem ar lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi locekļa pienākumus un kuras uzsāk pildīt Tiesiskuma izvērtēšanas 

komisijas darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi locekļa pienākumus.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas pēc pieteicēja dzīvesvietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu nosūtīt: 

1- Anna Brūkle 

2- Andis Cielava 

3- Vita Cielava  

4- Mārtiņš Dēvics 

5- Liene Volenberga 

6- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

7- Grāmatvedībai (elektroniski) 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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Pielikums 

Pāvilostas novada domes 

27.07.2017. sēdes lēmumam 

Protokols 3., 6.8.§ 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

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

 

 

APSTIPRINĀTS 

Pāvilostas novada domes 

27.12.2014. sēdē, protokols Nr. 17., 2.§ 

 

GROZĪJUMI: 

Pāvilostas novada domes  

27.07.2017. sēdē, prot. Nr.3, 6.8.§ 

 

Pāvilostas novada domes  

tiesiskuma izvērtēšanas komisijas darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

nolikums 

 

Izdots saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu, 

likuma Par zemes privatizāciju lauku apvidos 30.1pantu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Tiesikuma izvērtēšanas komisija darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

(turpmāk – Komisija) ir Pāvilostas novada domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota 

pastāvīgi funkcionējoša institūcija novada administratīvajā teritorijā. 

1.2. Komisijas mērķis - tiesiskuma uzraudzība un lēmumu pieņemšana darījumos ar 

lauksaimniecības zemi Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā. 

1.3. Komisija darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

II. Komisijas kompetence un kārtība, kādā komisija izskata iesniegumus par 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu vai 

par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 

2.1. Komisija: 

2.1.1. izvērtē saņemtos personu iesniegumus par lauksaimniecības zemes iegūšanu 

īpašumā; 

2.1.2. pārbauda iesniedzēja atbilstību likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. 

panta pirmās daļas nosacījumiem; 

2.1.3. pārbauda vai lauksaimniecības zeme ir iegādājamās zemes dominējošā zemes 

lietošanas kategorija atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem attiecīgajiem 

mailto:dome@pavilosta.lv
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kritērijiem dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanai darījumos ar 

lauksaimniecības zemi; 

2.1.4. pārbauda personas iesnieguma un Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas vai Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas 

informāciju par personas īpašumā esošu lauksaimniecības zemi uz iesnieguma 

iesniegšanas dienu. 

2.2. Komisija izvērtē personas, kura vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, iesniegumā 

iekļautās informācijas un pievienoto dokumentu vai to atvasinājumu atbilstību Ministru 

kabineta noteiktajam informācijas apjomam un dokumentu veidiem, kā arī likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta pirmās daļas nosacījumiem. 

2.3. Komisija pārbauda: 

2.3.1. vai fiziskās personas ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas 

Republikā; 

2.3.2. vai fiziskām personām un juridiskām personām likuma „Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 30.1 panta pirmajā daļā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā nav 

nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā attiecīgi atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta, 

vai kurā tās ir reģistrētas. 

2.4. Komisija izvērtē šādu personas iesnieguma un Lauku atbalsta dienesta informāciju: 

2.4.1. vai persona vismaz gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi vienotos platības 

maksājumus vai saņem tiešos maksājumus, ja šāda informācija norādīta 

iesniegumā; 

2.4.2. vai iegādājamā zeme iepriekšējā vai pašreizējajā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem 

platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem. 

2.5. Ja personas iesniegumā zemes turpmākais izmantošanas mērķis ir norādīts zemes dzīļu 

izmantošana, Komisija izvērtē tā atbilstību novada pašvaldības teritorijas plānojumam vai 

lokālplānojumam un pārbauda personas iesniegumam pievienotās Valsts zemes dienesta 

izziņas datu par iegādājamās lauksaimniecības zemes kvalitatīvo novērtējumu ballēs 

atbilstību likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta otrās daļas 3.punkta 

nosacījumiem. 

2.6. Komisija, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pieņem lēmumu par 

piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai par atteikumu lauksaimniecības 

zemes iegūšanai īpašumā atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 

panta otrās daļas, Ministru kabineta noteikumu un šī nolikuma nosacījumiem. 

2.7. Ja kādai no uzaicinātajām personām, kas ir ieradusies uz Komisijas sēdi, paredzams 

nelabvēlīgs Komisijas lēmums, Komisija sēdes dienā informē par to attiecīgo personu un 

sniedz lēmuma pamatojumu, kā arī lūdz attiecīgo personu izteikt tās viedokli un 

argumentus. 

2.8. Par katru Komisijas sēdi tiek sastādīts protokols. 

2.9. Komisijas lēmumi, kas noformēti izziņu veidā, ietver administratīvā akta sastāvdaļas, tos 

paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 

2.10. Lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā darījuma pusēm ir 

tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

III.  Komisijas tiesības un pienākumi 

3.1. Komisijai ir šādas tiesības un pienākumi: 

3.1.1. vērsties pie Valsts zemes dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienesta 

struktūrvienībām, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī citiem valsts informācijas 

sistēmu turētājiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju Komisijas lēmumu 

pieņemšanai; 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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3.1.2. uzaicināt uz Komisijas sēdi tā pagasta pašvaldības pārstāvi, kuras administratīvajā 

teritorijā atrodas atsavināmā zeme, uzaicināt piedalīties Komisijas sēdē ekspertus 

vai citu institūciju speciālistus, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama lēmuma 

pieņemšanai; 

3.1.3. pieprasīt iesniedzējam 3 darbdienu laikā novērst konstatētās neprecizitātes 

iesniegtajā informācijā vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus un uzaicināt uz 

Komisijas sēdi iesniedzēju un citas personas; 

3.1.4. paziņot Komisijas locekļiem, ieinteresēto zemes pircēju pārstāvim, un 

uzaicinātajām personām par sēdes laiku 5 darbdienas pirms sēdes datuma. Ja šīs 

personas uz sēdi nav ieradušās, Komisija izskatāmo jautājumu izlemj bez viņu 

klātbūtnes; 

3.1.5. mēneša laikā, izņemot pirmpirkuma tiesīgajām personām, rakstveidā paziņot 

lēmumus par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 

ieinteresētajiem zemes pircējiem. Lēmumu izsniedz iesniedzējam, nosūtot lēmumu 

pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot iesniedzējam pret parakstu par lēmuma 

saņemšanu. 

3.2. Komisija Domei sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. Pārskats 

par Komisijas darbību tiek iesniegts arī pēc Domes, Domes priekšsēdētāja vai viņa 

vietnieka pieprasījuma. 

 

IV. Kārtība, kādā komisija iegūst datus no citām valsts informācijas sistēmām 

 

4.1. Komisija lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 

pieņemšanai nepieciešamos datus iegūst Ministru kabineta noteikumos un citos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Komisija uz pieprasījuma pamata bez maksas iegūst 

datus no šādām valsts informācijas sistēmām: 

4.1.1. Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra; 

4.1.2. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un 

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas; 

4.1.3. Latvijas Republikas komercreģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla; 

4.1.4. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra un Gada pārskatiem. 

4.2. Lauku atbalsta dienests bez maksas sniedz Komisijai Lauku reģistra datus šī nolikuma 

2.4.punktā minētās informācijas pārbaudei. 

4.3. Valsts zemes dienests sniedz Komisijai nepieciešamos datus normatīvajos aktos par 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanu un izsniegšanu noteiktajā 

kārtībā. 

4.4. Komisija nepieciešamos datus no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra saņem atbilstoši 

savstarpēji noslēgtajai vienošanās starp Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru un 

Pāvilostas novada pašvaldību. 

4.5. Komisija nepieciešamos datus no Valsts ieņēmumu dienesta saņem, izmantojot Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskojamās datu bāzes datus un uz pieprasījuma pamata. 

 

V. Komisijas sastāvs  

5.1. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu apstiprina Dome, uz savas darbības pilnvaru 

laiku. 

5.2. Komisijas sastāvā ir 5 komisijas locekļi. 

5.3. Komisijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku no deputātu vidus ievēlē attiecīgā novada 

dome. 

5.4. Komisija no sava vidus ievēlē Komisijas sekretāru. 
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VI. Komisijas lēmumu pieņemšana un darba organizācija 

 

6.1. Komisiju vada, darbu organizē un sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa 

prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

6.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļu skaita, to 

starpā priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 

6.3. Lēmumus Komisija pieņem ar balsu vairākumu no kopējā Komisijas locekļu skaita sēdē. 

Balsīm vienādi daloties, izšķir priekšsēdētāja (vietnieka) balss. 

6.4. Komisijas priekšsēdētājs: 

6.4.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un šim nolikumam; 

6.4.2. sagatavo jautājumus izskatīšanai Komisijas sēdē; 

6.4.3. nosaka Komisijas sēžu, sanāksmju vietu, laiku un darba kārtību; 

6.4.4. sasauc un vada Komisijas sēdes, sanāksmes; 

6.4.5. paraksta Komisijas sēžu, sanāksmju protokolus, kā arī citus Komisijas 

dokumentus; 

6.4.6. sadala Komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu 

izpildi; 

6.4.7. iesniedz Domei priekšlikumus, paskaidrojumus un ieteikumus jautājumos, 

kas ietilpst Komisijas kompetencē; 

6.4.8. atbild par visu Komisijas rīcībā nodoto un esošo materiālo vērtību un 

dokumentācijas saglabāšanu; 

6.4.9. koordinē Komisijas sadarbību ar Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm, 

struktūrvienībām un citām iestādēm un organizācijām; 

6.4.10. organizē Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli; 

6.5. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa 

uzdevumā vai prombūtnes laikā. 

6.6. Komisijas locekļi: 

6.6.1. veic darbu Komisijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim 

nolikumam; 

6.6.2. piedalās Komisijas sēdēs; 

6.6.3. paraksta sēžu protokolus; 

6.6.4. pieņem individuālu lēmumu izmantot tiesības pievienot protokolam savu 

atsevišķo viedokli; 

6.6.5. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus; 

6.7. Komisijas sekretārs: 

6.7.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus; 

6.7.2. sagatavo Komisijas sēžu darba kārtību un saskaņo to ar Komisijas 

priekšsēdētāju; 

6.7.3. organizatoriski un tehniski sagatavo Komisijas sēdes; 

6.7.4. izstrādā dokumentu projektus; 

6.7.5. veic Komisijas kontaktpersonas funkcijas; 

6.7.6. protokolē Komisijas  sēdes procesa gaitu; 

6.7.7. nodrošina Komisijas saraksti; 

6.7.8. noformē Komisijā pieņemtos lēmumus; 

6.7.9. paraksta Komisijas sēžu protokolus; 

6.7.10. kārto Komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, glabāšanu 

un nodošanu Domes arhīvā; 

6.7.11. uzskaita Komisijas locekļu līdzdalību Komisijas sēdēs un iesniedz darba 

laika uzskaites tabulu par apmeklējumiem Domes grāmatvedībā; 

6.7.12. veic citus uzdevumus Komisijas sekmīga darba nodrošināšanai. 
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6.8.  Komisijas sekretāra prombūtnes laikā viņa pienākumus veic no Komisijas sēdē klātesošo 

Komisijas locekļu vidus ievēlēts Komisijas loceklis. 

6.9. Komisijas priekšsēdētājs, locekļi vai sekretārs var pārtraukt darbību Komisijā, iesniedzot 

iesniegumu Domē par savu pienākumu pildīšanas izbeigšanu. 

6.10. Ja Komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 3 (trīs) Komisijas sēdes pēc 

kārtas vai sistemātiski nepilda Komisijas locekļa pienākumus, tad Komisijas 

priekšsēdētājs ir tiesīgs ierosināt Domei izslēgt Komisijas locekli no Komisijas sastāva. 

Komisijas priekšsēdētāju, locekli vai sekretāru var atsaukt ar Domes lēmumu. 

6.11. Ievēlot citu personu atsaukto vai darbību izbeigušo Komisijas locekļu vai atsaukta vai 

darbību izbeiguša Komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra vietā, Dome apstiprina 

Komisijas sastāva izmaiņas. 

6.12. Komisijas priekšsēdētājs, locekļi un sekretārs saņem atalgojumu par piedalīšanos 

Komisijas sēdēs un citu ar Komisijas darbu saistīto pienākumu veikšanu Pāvilostas 

novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

6.13. Komisijas sēdi pēc nepieciešamības sasauc Komisijas priekšsēdētājs, nosakot sēdes 

norises vietu, laiku un darba kārtību. 

6.14. Komisijas sekretārs, saņemot materiālus izskatīšanai Komisijas sēdē, sastāda darba 

kārtību, iesniedz to apstiprināšanai Komisijas priekšsēdētājam un pēc Komisijas 

priekšsēdētāja norādījumiem paziņo Komisijas locekļiem par nākamo Komisijas sēdi. 

Paziņojums par kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 3 darba 

dienas pirms kārtējās sēdes nosūtāms Komisijas locekļiem. 

6.15. Komisijas sēdē jautājumi tiek izskatīti atbilstoši sagatavotajai darba kārtībai. 

6.16. Par katru Komisijas sēdi sastāda protokolu, kuru paraksta visi klātesošie Komisijas 

locekļi; katram Komisijas loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo 

viedokli. Komisiju sēžu protokoli pastāvīgi glabājas Domē. 

 

VII. Komisijas darbības nodrošinājums 

7.1. Komisijas darbība tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, kurus Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija iedala Pāvilostas novada pašvaldībai, ņemot vērā attiecīgi 

pēdējo trīs gadu vidējo darījumu skaitu ar lauksaimniecības zemi novadā. 

7.2. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda, un komisijas darbību materiāltehniski nodrošina 

Dome. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

8.1. Komisijas nolikumu apstiprina Dome. 

8.2. Šajā nolikumā neatrunātajos jautājumos, Komisija savā darbībā pamatojas uz spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Uldis Kristapsons 
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6.9. Vēlēšanu komisijas izveidošanu 

 

1. Izskatīja saņemtos pieteikumus darbam vēlēšanu komisijā. 

2. Konstatēja, ka pieteikušies uz vēlēšanu komisijas sastāvu ir 8 personas, Republikas pilsētu 

un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 1.panta pirmā daļā 

noteiktais minimālais komisijas locekļu skaits ir 7 komisijas locekļi. 

3. Sēdes vadītājas aicina izvērtēt pretendentus un izvirzīt iekļaušanai Pāvilostas novada 

Vēlēšanu komisijā 7 pretendentus. 

4. Pamatojoties uz likuma Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likums 1.panta pirmo daļu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

5. Izveidot Pāvilostas novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā. 

6. Izveidot Pāvilostas novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: 

6.1. Sanita Ansone 

6.2. Inguna Blaubārde 

6.3. Arita Mūrniece 

6.4. Jānis Šnore 

6.5. Gunita Vērniece 

6.6. Oskars Vērnieks 

6.7. Mudīte Zamarīte. 

7. Uzdot Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam līdz 23.08.2017. 

sasaukt apstiprināto vēlēšanu komisijas locekļus uz pirmo sēdi komisijas priekšsēdētāja un 

sekretāra ievēlēšanai.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas pēc pieteicēja dzīvesvietas viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu nosūtīt: 

1- Sanita Ansonei 

2- Inguna Blaubārdei 

3- Arita Mūrniecei 

4- Jānis Šnorei 

5- Gunita Vērniecei 

6- Oskars Vērnieksi 

7- Mudīte Zamarītei 

8- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

9- Grāmatvedībai (elektroniski) 

 

7.§ Par pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomē 
(Ziņo U. Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas E. Dreijeres 04.07.2017. 

vēstuli Nr. 2-5.5/108/17 par pārstāvju deleģēšanu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomē.  

http://www.pavilosta.lv/
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2. Konstatēja, ka no 2013. gada 27. jūnija līdz 2017. gada 3. jūnijam Pāvilostas novada 

pašvaldības pārstāvji Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē bija domes 

priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. 

3. Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17. panta pirmo daļu un Kurzemes plānošanas 

reģiona nolikumu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 
Par Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvjiem dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomē deleģēt: 

1. Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu, kā pastāvīgo locekli; 

2. Pāvilostas novada domes deputātu Gintu Juriku, kā aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot 

Padomes pastāvīgo locekli tā prombūtnes laikā ar balstiesībām. 

 

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu 05.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu izsniegt: 

1- Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai (elektroniski parakstītu) 

 
8.§ Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu 

(ziņo A. Zaļkalns, debatēs U. Kristapsons, A. Zaļkalns, A. Barsukovs, A. Mūrniece, Z. 

Mežavilka) 

 
1. Dome atkārtoti izskatīja Imanta Kokaiņa, personas kods 270258-12524, 09.06.2017. 

iesniegumu Nr. PNP/2.12.1./17/1091 par dzīvojamās platības piešķiršanu, I. A. Balodes 

iesniegtos speciālistu atzinumus, kā arī I.A. Balodes, kā sociālā dienesta vadītājas viedokli. 

2. Konstatēja, ka  

2.1. I. Kokainis veselības stāvokļa dēļ šobrīd atrodas pansionātā; 

2.2. Šobrīd I. Kokaiņa deklarētā dzīvesvieta neatrodas Pāvilostas novada administratīvajā 

teritorijā; 

2.3. Līdz ievietošanai aprūpes iestādē I. Kokaiņa deklarētā adrese bija ”Priedes”, Sakas 

pagasts, Pāvilostas novads; 

2.4. I. Kokainis ir atzīstams par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā; 

2.5. Saskaņā ar speciālistu atzinumiem, I. Kokainim nepieciešama pastāvīga medicīniskā 

personāla uzraudzība; 

2.6. I.A. Balode savā atzinumā norāda, ka ar klienta piekrišanu, tikusi veikta 

funkcionalitātes pārbaude atsevišķu sadzīvisko pienākumu veikšanai; 

2.7. I.A. Balode norāda, ka I. Kokainim piemērota būtu dzīvojamā platība ēkas pirmajā 

stāvā; 

2.8. Pēc sociālā dienesta sniegtās informācijas ir atbrīvojies dzīvoklis Upesmuižas ielā 3-

3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 9. punktu un likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā” 15. pantu un Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada 

saistošo noteikumu Nr. 6 “Pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvokļu 

uzskaites un piešķiršanas kārtība Pāvilostas novadā” 3.4.3. punktu, 
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Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3.1. Izbeigt dzīvokļa īres tiesības Jurim Celmiņam adresē Upesmuižas iela 3-3, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads. 

3.2. Piešķirt dzīvokļa īres tiesības I. Kokainim adresē Upesmuižas iela 3-3, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads. 

3.3. I. Kokainim  10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt  

3.3.1. īres līgumu pie pašvaldības kancelejas vadītājas; 

3.3.2. apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”; 

3.4. Regulāri veikt kontroli par apsaimniekošanas maksājumu veikšanu. 

3.5. Uzdot Pāvilostas novada sociālajam dienestam regulāri veikt kontroli par personas 

sadzīves apstākļiem. 

 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu  25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu izsniegt: 

1- I. Kokainim 

2- SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” 

3- Grāmatvedībai (elelktroniski) 

4- A. Brūklei (elektroniski) 

 

9.§  Par 12.09.2012. zemes nomas līguma Nr.91a termiņa pagarināšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

  

1. Dome izskatīja kooperatīvās sabiedrības “Vērgale-1” reģ. Nr.42103009650, faktiskā adrese  

“Darbnīcas”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 18.07.2017. iesniegumu reģ. Nr. 

VPP/2.2.10/17/117 par zemes nomas līgumu pašvaldības piekritīgajai zemei “Ganiņi”, 

Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

2. Konstatēja, 2012. gadā 12. septembrī starp Pāvilostas novada pašvaldību un kooperatīvo 

sabiedrību “Vērgale-1” tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.91a par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējums 64960040239, platībā 3,78 ha “Ganiņi”, Vērgale, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.  Kooperatīvā sabiedrība 

“Vērgale-1” ir izteikusi lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu.  

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu,  21.panta pirmās 

daļas 27. punktu un Pāvilostas novada pašvaldības 2014.gada saistošo noteikumu Nr.15 

„Saistošie noteikumi par neapbūvētu Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3.punkta 3.2. apakšpunktu, ka 

zemesgabaliem, kuri iznomāti lauksaimniecības vajadzībām – 2% no kadastrālās vērtības 

gadā plus PVN, ja zemesgabala platība ir mazāka par 3 ha un zemesgabaliem, kuri iznomāti 

lauksaimniecības vajadzībām –3% no kadastrālās vērtības gadā plus PVN, ja zemesgabala 

platība ir lielāka par 3 ha 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

deputāti, PRET - nav, ATTURAS - nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
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3.1. Pagarināt 12.09.2012. Zemes nomas līgumā Nr. 91a, kas noslēgts starp Pāvilostas 

novada pašvaldību un kooperatīvo sabiedrību “Vērgale-1”, noteikto līguma termiņu 

un noteikt to līdz 2022.gada 26. jūlijam.  

3.2. Noteikt nomas maksu 3 % no kadastrālās vērtības plus PVN. 

3.3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

 
Lēmuma projektu  19.07.2017. sagatavoja zemes lietu speciāliste Anna Brūkle 

Lēmumu izsniegt: 

1- Kooperatīvās sabiedrības “Vērgale-1”, valdes priekššēdētājam N. Ozolam 

2- A. Brūklei sūtot uz e-pastu  anna.brukle@pavilosta.lv 

3- Galv. grāmatvedei (elektroniski) 

mailto:anna.brukle@pavilosta.lv
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Vienošanās Nr.1 

par grozījumiem 2012.gada 12.septembra Zemes nomas līgumā Nr.91a  

Pāvilostas novads, 2017.gada  27. jūlijā 

Zemesgabala “Ganiņi”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads tiesiskais valdītājs 

Pāvilostas novada  pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000059438, tās priekšsēdētāja Ulda 

Kristapsona, personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Pāvilostas novada 

pašvaldības 2017.gada 29. jūnija  saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Pāvilostas novada 

pašvaldības nolikums”, (turpmāk – Iznomātājs) un Normundu Ozolu, personas kods 151254 - 

11914, (turpmāk – Nomnieks) no otras puses, kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas Puses, 

pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2017.gada 27.jūlija  lēmumu Nr.   „Par 12.09.2012. 

zemes nomas līguma Nr.91a pagarināšanu” vienojas par grozījumiem starp PUSĒM 2012.gada 

12.septembrī noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.91a (turpmāk – LĪGUMS),  

1. Izteikt LĪGUMA 3.1.punktu šādā redakcijā:  

„Līgumslēdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 3,0% (trīs procentu) apmērā no 

OBJEKTA – zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā 

pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos 

noteiktos nodokļus. 

2. Aizstāt LĪGUMA 2.1.punktā vārdus un skaitļus „līdz 2017.gada 29.augustam” ar vārdiem un 

skaitļiem „līdz 2022.gada 26. jūlijam ”.  

3. Pārējie LĪGUMA noteikumi paliek nemainīgi.  

4. Šī vienošanās stājas spēkā 2017.gada 27. jūlijā un ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.  

5. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, viens 

eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem vienošanās 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

6. Pušu rekvizīti:  

IZNOMĀTĀJS  NOMNIEKS  

 

Pāvilostas novada dome                                        

Reģ. Nr. 90000059438                                          

Tālr., fakss 63498261, 63484567                          

Bankas rekvizīti                                                     

LV32HABA0001402037066                                 

kods HABALV22                                                  

 
 

_________________   Uldis Kristapsons           _____________    Normunds Ozols (paraksts)                         

(atšifrējums)                          (paraksts)              (atšifrējums) 
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10.§ Par pašvaldības piekritīgās zemes iznomāšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

  

1. Dome izskatīja Irinas Kurčanovas, personas kods 200464 - 11912, dekl. adrese Parka iela 

9B, Pāvilosta, Pāvilostas novads, iesniegumu 13.07.2017. reģ. Nr.PNP/2.2.10/17/1280  par 

zemes nomu. 

2. Konstatēja, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64130020182 platībā 1,9556 ha daļēji 

ir  iznomāta. Uz zemes vienības ir izveidots piebraucamais ceļš. Zemesgabals Dzintaru iela 

109A, Pāvilosta, Pāvilostas novads piekrīt pašvaldībai. Tas nav reģistrēts Pāvilostas novada 

Pāvilostas pilsētas zemesgrāmatā. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64130020182 pēc 

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijas. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un 14.panta pirmās daļas  

2. punktu , ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: iegūt 

un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Pāvilostas novada 

pašvaldības 2014.gada saistošo noteikumu Nr.15 „ Saistošie noteikumi par neapbūvētu 

Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtību” 3.punkta 3.1. apakšpunktu, ka zemesgabaliem, kuri iznomāti 

mazdārziņu, sakņu dārzu vajadzībām – 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 

EUR plus pievienotās vērtības nodoklis. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3.1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem  uz pašvaldības piekritīgo zemi 

Dzintaru iela 109A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu  64130020182,  platībā 200 m2 . 

3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības plus PVN. 

3.3. Zemes nomas līgumu noslēgt pie zemes lietu speciālistes. 

 
Lēmuma projektu  19.07.2015. sagatavoja zemes lietu speciāliste Anna Brūkle 

Lēmumu izsniegt: 

1- Irinai Kurčanovai 

2- A. Brūklei sūtot uz e-pastu  anna.brukle@pavilosta.lv 

3- Galv. grāmatvedei (elektroniski) 

 

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

 

1. Dome izskatīja  Zigurda Pētersona, personas kods 090943 – 11927, adrese  “Tebrenieki”, 

Sakas pagasts, Pāvilostas novads  iesniegumu 10.07.2017. reģ. Nr. PNP/2.2.13./17/1250 par 

adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860090065 un ēkām- šķūnim 

ar kadastra apzīmējumu 64860090065002 un klētij ar kadastra apzīmējumu 

64860090065008. 

2. Saskaņā ar NĪVKIS datiem un dabā konstatēto, uz nekustamā īpašuma Plāteri, Sakas pagasts, 

Pāvilostas novads  kadastra numurs 64860090065  atrodas šķūnis un klēts, kuriem nav 

piesaistīta adrese un piešķirts nosaukums. 

mailto:anna.brukle@pavilosta.lv
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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”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 41 punktu, kas nosaka, 

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. un Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.2. punktu, 

ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi un 31.punktu, ka grafisko pielikumu 

pievieno: ja 31.3. lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai 

zemes vienībai – izkopējumu no teritorijas plānojuma vai detālplānojuma, vai zemes 

ierīcības projekta, vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas. Grafisko pielikumu var 

nepievienot lēmumam par numura piešķiršanu ēkai ar piesaisti ielas nosaukumam pilsētā 

vai ciemā, ja lēmumā ir norādīts adresācijas objekta kadastra apzīmējums. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3.1. piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860090065 – “Plāteri”, 

Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466; 

3.2. piešķirt šķūnim, kurš atrodas uz zemes gabala “Plāteri”, Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads, kadastra Nr. 64860090065, adresi “Plāteri”, Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads, LV-3466 (grafiskais pielikums Nr.1); 

3.3. piešķirt klētij, kura atrodas uz zemes gabala “Plāteri”, Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads, kadastra Nr. 64860090065, adresi “Plāteri”, Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads, LV-3466 (grafiskais pielikums Nr.1). 

 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu  13.07.2017.sagatavoja zemes lietu speciāliste Anna Brūkle 

Lēmumu izsniegt: 

1- Īpašniekam Z. Pētersonam  

2- Pāvilostas novada būvvaldei – dace.baumane@pavilosta.lv 

3- Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv 

4- Zemes lietu speciālistei A. Brūklei anna.brukle@pavilosta.lv 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=200244#piel31.3
mailto:dace.baumane@pavilosta.lv
mailto:kac.liepaja@vzd.gov.lv
mailto:anna.brukle@pavilosta.lv


Pāvilostas novada domes 27.07.2017. sēdes protokols Nr. 3 

 

 

 30 

Pielikums 

Pāvilostas novada domes 27.07.2017. 

sēdes lēmumam  

protokols Nr. 3., 11.§ 
 

 

 

 

 

 
 

            

 

 

Domes priekšsēdētājs 

 U. Kristapsons 
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12.§ Par zemes vienības daļas atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Autoceļš P111” un pievienošanu nekustamam īpašumam “Saka”, Sakas 

pagastā, Pāvilostas novadā 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

1. Dome izskatīja Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Satiksmes ministrijas, reģistrācijas 

Nr.90000088687, adrese Gogoļa ielā 3, Rīgā, deleģētās personas VAS “Latvijas valsts ceļi”, 

reģistrācijas Nr.40003344207, adrese Gogoļa ielā 3, Rīgā (14.12.2016. Deleģēšanas līgums 

Nr.SM2016/-58), 17.07.2017. iesniegumu, reģistrācijas Nr. PNP/2.2.20./17/1301, par 

nekustamā īpašuma “Autoceļš P111”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6486 009 0275 sadalīšanu  un atdalītās zemes vienības daļas 

pievienošanu valstij piekritīgam publiskajam ūdenim Sakas upe. 

2. Konstatēja, ka saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas programmas NĪNO 

pieslēgšanos Zemesgrāmatas datiem (19.07.2017.),  nekustamam īpašumam “Autoceļs 

P111”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 001 0036, nodalījums nav 

atvērts. Nekustamā īpašuma “Autoceļš P111”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, tiesiskais 

vadītājs ir LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. Nr.90000088687. Nekustamais īpašums 

ar kadastra Nr.6486 001 0036, sastāv no desmit atsevišķām zemes vienībām: 

- 6486 001 0036 – 4,7ha, 

- 6486 002 0200 – 9,42ha, 

- 6486 002 0202 – 0,11ha, 

- 6486 003 0080 – 6,0ha, 

- 6486 003 0147 – 3,8ha, 

- 6486 003 0193 – 0,1ha, 

- 6486 005 0090 – 5,2ha, 

- 6486 005 0155 – 3,72ha, 

- 6486 009 0275 – 22,4ha, 

- 6486 015 0186 – 17,9ha. 

3. No nekustamā īpašuma “Autoceļš P111” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 009 

0275 tiek atdalīta daļa, uz kuras atrodas Sakas upe, kas saskaņā 01.09.1992. Civillikuma 

1102. un tā pielikumu Nr.1, un 1104.pantu, ir publisks ūdens un ir īpašums, kas piekrīt 

valstij. 

4. Nekustamais īpašums “Saka”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 009 0247, 

īpašnieks ir Latvijas Republika, reģistrācijas Nr.90000000002. Nekustamais īpašums ar 

kadastra Nr.6486 009 0247 sastāv no trīs atsevišķām zemes vienībām: 

- 6486 009 0247 – 2,37ha, 

- 6486 009 0351 – 0,9ha, 

- 6486 009 0259 – 4,6ha. 

5. No nekustamā īpašuma “Autoceļš P111” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 009 

0275 atdalot daļu uz kuras atrodas valstij piekritīgais publiskais ūdens Sakas upe, izveidojas 

atsevišķa zemes vienība kā starpgabals. Ministru kabineta (turpmāk – MK) 05.08.2016. 

Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 5.pants nosaka zemes vienības projektēt pēc 

iespējas ar kompaktu konfigurāciju un neveidot starpgabalus, ja tas ir iespējams. 

6. Nekustamā īpašuma “Autoceļš P111”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 009 

0275 sadalīšana un nekustamā īpašuma “Saka”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

6486 009 0351 un 6486 009 0359 apvienošana tiek īstenota saskaņā ar 01.01.2007. Zemes 

ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.pantu - līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai 

zemesgrāmatā lēmumu par veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu pieņem 

vietējā pašvaldība, kuram pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību 

sadalīšanas un apvienošanas risinājums. 
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7. Nekustamā īpašuma “Autoceļš P111” zemes vienības sadalīšanai un nekustamā īpašuma 

“Saka” zemes vienību apvienošanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

8. Pamatojoties uz 09.06.1994. likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

01.01.2006. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 18.¹ panta 4.daļas a. punktu, 19. 

panta 2., 4.punktu un 21.panta 1.daļu, 01.01.2007. Zemes ierīcības likuma Pārejas 

noteikumu 1.pantu, 31.12.2008. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

14.panta 2., 3., 4.daļu un 15.panta 1.daļu, 01.02.2004. Administratīvā procesa likuma 79. 

pantu, MK 05.08.2016. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 5.pantu,  12.07.2006. 

MK noteikumiem Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 16.1. punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

8.1. Piekrist nekustamā īpašuma “Autoceļš P111”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 

kadastra Nr.6486 001 0036, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 009 0275 

sadalīšanai un atdalīt no tās zemes vienības daļu uz kuras atrodas valstij piekritīgs 

publiskais ūdens Sakas upe 0,1ha (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas). 

8.2. Pievienot valstij piekritīgā nekustamā īpašuma “Saka” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6486 009 0351 (0,9ha) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6486 009 

0359 (4,6ha) un no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 009 0275 atdalīto 

daļu (0,1ha), izveidojot vienu zemes vienību ar kopējo platību 5,6ha (vairāk vai 

mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas) saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

8.3. Nekustamam īpašumam “Saka”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 

009 0247 mainīt nosaukumu uz “Sakas upe”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 

8.4. Nekustamā īpašuma “Sakas upe” apvienotajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6486 009 0351, kopplatība 5,6ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – publiskie ūdeņi. NĪLM kods 0301. 

8.5. Nekustamā īpašuma “Autoceļš P111”  zemes vienības kadastra apzīmējums 6486 

009 0275 (22,4ha) valstij piekritīgā publiskā ūdens atdalīšanas rezultātā izveidojās 

divas jaunas zemes vienības 19,1ha (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas) 

un 3,2ha  (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas), kuras tiek saglabātas 

nekustamā īpašuma “Autoceļš P111”, kadastra Nr.6486 001 0036, sastāvā, nosakot 

abām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā. NĪLM kods 1101. 

Saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

8.6. Dzēst no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā 

īpašuma “Sakas upe”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 009 0247, 

tā sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6486 009 0359. 

 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmuma projektu sagatavoja: 20.07.2017. lietvede-teritorijas plānotāja Dace Baumane 

Lēmumu izsniegt: 

1- VAS “Latvijas valsts ceļi” elektroniski uz e-pastu 

2- Zemes lietu speciālistei Annai Brūklei elektroniski 

3- VZD Kurzemes reģionālajai nodaļai (elektroniski) 
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 Pielikums 

Pāvilostas novada domes 27.07.2017. 

Lēmumam (protokols Nr.3., 12.§) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                        Uldis Kristapsons 
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13.§ Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Mūsmājas”, 

Sakas pagastā, Pāvilostas novadā 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

1. Dome izskatīja nekustamā īpašuma “Mūsmājas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 

īpašnieces Dainas Deņisovas, personas kods 220655-10835, dzīvojošas M.Namiķa ielā 11-

6, Grobiņā, Grobiņas novadā, 14.07.2017. iesniegumu, reģistrācijas 

Nr.PNP/2.2.20./17/1298, par nekustamā īpašuma “Mūsmājas”, Sakas pagastā, Pāvilostas 

novadā, kadastra Nr.6486 009 0103, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6486 009 

0103, 6486 009 0104 un 6486 013 0022 atdalīšanu  un jauna nosaukuma “Ausmas” 

piešķiršanu, kā arī Pāvilostas novada domes 24.11.2016. lēmuma Nr.14 atcelšanu. 

2. Konstatēja, ka saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas informāciju (20.07.2017.), 

nodalījuma Nr.141, nekustamā īpašuma “Mūsmājas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 

īpašniece ir Daina Deņisova, personas kods 220655-10835. Nekustamais īpašums 

“Mūsmājas”, kadastra Nr.6486 009 0103, sastāv no četrām atsevišķām zemes vienībām: 

- 6486 009 0103 – 3,6ha, 

- 6486 009 0104 – 12,5ha, 

- 6486 013 0014 – 16,0ha, 

- 6486 013 0022 – 5,8ha. 

Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Sakas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.141 

II.daļas 2.iedaļas 6.1.atzīmē (žurnāla Nr.300004176613) noteikts aizliegums bez Gata 

Deņisova, personas kods 050885 – 10833, un Anda Deņisova, personas kods 061083-10869, 

rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu sadalīt. 

3. 2017.gada 20.jūlijā saņemta Gata Deņisova un Anda Deņisova rakstiska piekrišana 

(reģistrācijas Nr.PNP/2.2.20./17/1359) nekustamo īpašumu “Mūsmājas”, Sakas pagastā, 

Pāvilostas novadā sadalīt, atdalot trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6486 009 

0103, 6486 009 0104 un 6486 013 0022 un jauna nosaukuma “Ausmas” piešķiršanu. 

4. 2016.gada 24.novembrī Pāvilostas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.14. “Par nekustamā 

īpašuma “Mūsmājas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 009 0103 

sadalīšanu, pēc Līguma par nekustamā īpašuma sadalīšanu”, kurā bija paredzēts izveidot trīs 

jaunus īpašumus. 

5. No nekustamā īpašuma “Mūsmājas”, kadastra Nr.6486 009 0103, tiek atdalītas Valsts zemes 

dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumiem: 

- 6486 009 0103 – 3,6ha, 

- 6486 009 0104 – 12,5ha, 

- 6486 013 0022 – 5,8ha, izveidojot vienu jaunu īpašumu. 

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

6. Pamatojoties uz 06.09.1994. likuma Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 27.punktu, 

01.01.2006. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, 12.07.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 16.1.punktu un 

01.02.2004. Administratīvā procesa likuma 79.pantu un 85.panta 2.daļu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

6.1. Atcelts Pāvilostas novada domes 24.11.2016. lēmumu Nr.14. “Par nekustamā īpašuma 

“Mūsmājas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 009 0103 sadalīšanu, 

pēc Līguma par nekustamā īpašuma sadalīšanu”. 
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6.2. Piekrist nekustamā īpašuma “Mūsmājas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 

Nr.6486 009 0103, sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 6486 009 0103 – 3,6ha, 6486 009 0104 – 12,5ha un 6486 013 0022 – 

5,8ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Ausmas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 

6.3. Jaunā nekustamā īpašuma “Ausmas” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6486 

009 0103 – 3,6ha, 6486 009 0104 – 12,5ha un 6486 013 0022 – 5,8ha noteikt nekustamā 

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

mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. 

6.4. Nekustamā īpašuma “Mūsmājas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 

009 0103, sastāvā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 013 0014 

– 16,0ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. 

 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmuma projektu sagatavoja: 20.07.2017. lietvede-teritorijas plānotāja Dace Baumane 

Lēmumu izsniegt: 

1- Dainai Deņisovai – elektroniski uz e-pastu 

2- Annai Brūklei - elektroniski 

3- VZD Kurzemes reģionālajai nodaļai - elektroniski 
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Pielikums 

Pāvilostas novada domes 27.07.2017. 

Lēmumam (protokols Nr.3.13.§) 
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Domes priekšsēdētājs                  Uldis Kristapsons 
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14.§ Par zemes vienību un nekustamo īpašumu “Bišu Dzeņi” un 

“Krāces”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, apvienošanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

1. Dome izskatīja nekustamo īpašumu “Bišu Dzeņi” un “Krāces”, Vērgales pagastā, 

Pāvilpostas novadā, īpašnieces Lienes Svolakas, personas kods 230383-10816, dzīvojošas 

Limingankatu 5A/14, 90120, Oulu, Somijā, pilnvarotās personas Ādolfa Svolaka, personas 

kods 200456-10813, dzīvojošs Ganību ielā 64, Liepājā (22.12.2014. notariālais akts 

(ģenerālpilnvara) Nr.3373), 07.07.2017. iesniegumu, reģistrācijas Nr.PNP/2.2.20./17/1245, 

par nekustamā īpašuma “Bišu Dzeņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 

Nr.6496 001 0532, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0532 pievienošanu 

nekustamam īpašumam “Krāces”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6496 

001 0534, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0534, apvienoto zemes vienību 

saglabājot nekustamā īpašuma “Krāces” sastāvā. 

2. Konstatēja, ka saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas informāciju (14.07.2017.), 

nodalījums Nr.100000202010, nekustamā īpašuma “Bišu Dzeņi”, Vērgales pagastā, 

Pāvilostas novadā, īpašniece ir Liene Svolaka, personas kods 230383-10816. Nekustamais 

īpašums “Bišu Dzeņi”, kadastra Nr.6496 001 0532, sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6496 001 0532, 0,21ha platībā. 

Saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas informāciju (14.07.2017.), nodalījums 

Nr.100000202007, nekustamā īpašuma “Krāces”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 

īpašniece ir Liene Svolaka, personas kods 230383-10816. Nekustamais īpašums “Krāces”, 

kadastra Nr.6496 001 0534, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 

001 0534, 0,21ha platībā. 

Nekustamā īpašuma “Bišu Dzeņi”, kadastra Nr.6496 001 0532, zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 6496 001 0532 tiek pievienota nekustamā īpašuma “Krāces”, kadastra Nr.6496 

001 0534, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0534. 

Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā kadastrs.lv redzams, ka nekustamo īpašumu 

“Bišu Dzeņi” un “Krāces” zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6496 001 0532 un 

6496 001 0534 atrodas līdzās un abas zemes vienības var apvienot vienā zemes vienībā ar 

kopējo platību 0,42ha. 

Nekustamo īpašumu apvienošanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

3. Pamatojoties uz 09.06.1994. likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

01.01.2006. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 18.¹ panta pirmās daļas 4.b.punktu 

un 21.panta 1.punktu, 01.01.2007. Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, 

12.07.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 16.1. 

punktu un 01.02.2004. Administratīvā procesa likuma 79. pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3.1. Piekrist nekustamā īpašuma “Bišu Dzeņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 

kadastra Nr.6496 001 0532, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0532 

apvienošanai ar nekustamā īpašuma “Krāces”, kadastra Nr.6496 001 0534, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0534, izveidojot jaunu zemes vienību 0,42ha 

platībā, to saglabājot nekustamā īpašuma “Krāces”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 

novadā, kadastra Nr.6496 001 0534, sastāvā. 

3.2. Jaunajai zemes vienībai, kura izveidota apvienojot zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 6496 001 0532 un 6496 001 0534, 0,42ha platībā, ar nosaukumu 
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“Krāces”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 

0101. 

3.3. Dzēst no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamo īpašumu 

“Bišu Dzeņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6496 001 0532 un tā 

sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0532. 

 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmuma projektu sagatavoja: 14.07.2017. lietvede-teritorijas plānotāja Dace Baumane 

Lēmumu izsniegt: 

1- Ādolfam Svolakam (pa pastu) 

2- Annai Brūklei (elektroniski) 

3- VZD Kurzemes reģionālajai nodaļai (elektroniski) 
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Pielikums  

Pāvilostas novada domes 27.07.2017. 

Lēmumam (protokols Nr.3., 14.§) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs      U.Kristapsons 
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15.§ Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Lazdkalni”, 

Sakas pagastā, Pāvilostas novadā 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

1. Dome izskatīja nekustamā īpašuma “Lazdkalni” īpašnieka Harija Jāzepa Tetera, personas 

kods 191036-11913, dzīvojošs “Lagzdiņos”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 10.07.2017. 

iesniegumu, reģistrācijas Nr. PNP/2.2.20./17/1251, par nekustamā īpašuma “Lazdkalni”, 

Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6486 008 0035, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6486 013 0001 atdalīšanu  un jauna nosaukuma “Priežmeži” piešķiršanu. 

2. Konstatēja, ka saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas informāciju (14.07.2017.), 

nodalījuma Nr.609, nekustamā īpašuma “Lazdkalni”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 

īpašnieks ir Harijs Jāzeps Teteris, personas kods 191036-11913. Nekustamais īpašums 

“Lazdkalni”, kadastra Nr.6486 008 0035, sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām: 

- 6486 008 0035 – 11,0ha, 

- 6486 013 0001 – 4,2ha. 

No nekustamā īpašuma “Lazdkalni”, kadastra Nr.6486 008 0035, tiek atdalīta Valsts zemes 

dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu: 

- 6486 013 0001 – 4,2ha. 

Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

3. Pamatojoties uz 09.06.1994. likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

01.01.2006. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punktu, Ministru 

kabineta 12.07.2006. noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 16.1. punktu un 

01.02.2004. Administratīvā procesa likuma 79. pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3.1. Piekrist nekustamā īpašuma “Lazdkalni”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 

Nr. 6486 008 0035, sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

6486 013 0001 – 4,2ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Priežmeži”, Sakas pagastā, 

Pāvilostas novadā. 

3.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 013 0001 – 4,2ha, nosaukums 

“Priežmeži”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 

0201. 

3.3. Nekustamā īpašuma “Lazdkalni”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 6486 

008 0035, sastāvā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6486 008 0035 

– 11,0ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. 

 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmuma projektu sagatavoja: 14.07.2017. lietvede-teritorijas plānotāja Dace Baumane 

Lēmumu izsniegt: 

1- Harijam Jāzepam Teterim uz e-pastu: rihards.teteris@outlook.com- skenētu un personīgi -  oriģinālu 

2- Annai Brūklei - elektroniski 

3- VZD Kurzemes reģionālajai nodaļai (elektroniski) 

 

mailto:rihards.teteris@outlook.com-
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Pielikums 

Pāvilostas novada domes  

27.07.2017.sēdes 

Lēmumam (protokols Nr.3., 15.§) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Uldis Kristapsons 
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16.§ Par zemes ierīcības projekta “Tauriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas 

novadā, apstiprināšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

 

1. Dome izskatīja SIA “Ventspils mērnieks”, reģistrācijas Nr.41203044403, adrese: Vasarnīcu 

ielā 9, Ventspilī, sertificēta zemes ierīkotāja Edgara Ūdra, sertifikāts BA Nr.72, derīgs līdz 

14.11.2020., 10.07.2017. iesniegto zemes ierīcības projektu, reģistrācijas 

Nr.PNP/2.2.20./17/1254, nekustamā īpašuma “Tauriņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 6486 009 0115. 

2. Konstatēja, ka zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības 

03.05.2017.zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem Nr.PNP/2.2.20./17/763.  

Projekta izstrādē ir ievēroti zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi un prasības, kas 

noteiktas 01.01.2007. Zemes ierīcības likumā, 11.03.1997. Aizsargjoslu likumā, Ministru 

kabineta (turpmāk – MK) 02.08.2016. noteikumos Nr.505 Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumos, Pāvilostas novada teritorijas plānojumā 2012. – 2024. gadam un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos.  

Zemes vienības “Tauriņi” robeža 2001.gadā ir kadastrāli uzmērīta un veicot jauno zemes 

vienību kadastrālo uzmērīšanu, to kopplatība un robežas var tikt precizēta tikai novēršot 

robežu neatbilstību, ievērojot noteikto jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību – 

3ha.  

Zemes ierīcības projektā izteiktie priekšlikumi par adresēm vai nosaukumiem, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķiem un aizsargjoslām atbilst MK 12.07.2006. noteikumu Nr.496 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība, MK 11.12.2015. Adresācijas noteikumu Nr.698 un MK 

13.02.2014. Noteikumu par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un 

uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 

klasifikatoru Nr.61 normām.  

Piekļuves iespējas projektētajām zemes vienībām ir nodrošinātas no pašvaldības autoceļa 

“Pilsdangu ceļš” (kadastra apzīmējums 6486 009 0112), izmantojot esošās nobrauktuves un 

esošo servitūta ceļu nekustamos īpašumos “Tauriņi” un “Vecpirtnieki”. 

3. Pamatojoties uz 01.01.2007. Zemes ierīcības likuma 19., 22.pantu,  MK 05.08.2016. Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumu Nr.505, 10., 11.pantu, MK 12.07.2006. noteikumu 

Nr.496 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 16., 17.pantu un MK 11.12.2015. Adresācijas 

noteikumu Nr.698, 9.pantu,  
 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3.1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Tauriņi”, Sakas pagastā, 

Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 009 0115 

sadalīšanai. 

3.2. Piešķirt nosaukumus/adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas 

mērķus: 
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Plānotais 

zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība 

ha 
Adrese/nosaukums NĪLMK 

Atbilstība 

teritorijas 

plānojumam 

64860090384 
3,00 

 

saglabāt 

nosaukumu/adresi  

“Tauriņi”, Sakas 

pagastā, Pāvilostas 

novadā 

0101 

0101 - zeme, uz 

kuras galvenā 

saimnieciskā 

darbība ir 

lauksaimniecība 

64860090385 
21,37 

 

piešķirt nosaukumu 

“Tauriņmājas”, 

Sakas pagastā, 

Pāvilostas novadā 

0101 

zeme, uz kuras 

galvenā 

saimnieciskā 

darbība ir 

lauksaimniecība 

 

3.3. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22.panta pirmo daļu, zemes ierīcības projekts un 

tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. 

Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, 

reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta 

zemes grāmatā. 

 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Lēmuma projektu  14.07.2017. precizēja lietvede-teritorijas plānotāja Dace Baumane 

Lēmumu izsniegt: 

1- SIA “Ventspils mērnieks” elektroniski uz e-pasta adresi: edgars.udris@ventspilsmernieks.lv 

2- VZD Kurzemes reģionālai nodaļai elektroniski 

3- Annai Brūklei elektroniski 
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Pielikums 

Pāvilostas novada domes  

27.07.2017.sēdes 

Lēmumam (protokols Nr.3., 16.§) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       U.Kristapsons 
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17.§ Par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 

drošību apdraudošu, nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu un 

atbildīgās personas apstiprināšanu 
(Ziņo A. Zaļkalns, debatēs G. Brēdiķis, Z. Mežavilka, J. Vitrups, M. Dēvics) 

 

1. Dome izskatīja: 

1.1. Pāvilostas novada pašvaldības Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektora Guntara 

Ļaudāma sagatavoto 19.06.2017. atzinumu par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-

2017-5223, reģistrācijas Nr.PNP/2.2.7./17/1127. 

1.2. Pāvilostas novada domes 2017.gada 26.janvāra protokola Nr.1, 20.§ “Par Pāvilostas 

novada domes 29.12.2016. lēmuma Nr.34 “Par būves klasificēšanu par vidi 

degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu” precizēšanu” 3.punktu. 

2. Konstatēja, ka saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas informāciju (19.06.2017.) 

nekustamais īpašums “Ceiruļi”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra 

Nr.6496 001 0473, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 001  0473, 

īpašnieks AS “Baltic Invest Liepāja”, reģistrācijas Nr.42103047949, reģistrācijas adrese: 

Meldru iela 1, Liepājā, pasta adrese: Atslēdznieku iela 29, Liepājā. Valsts zemes dienesta 

nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - VZD NĪVKIS) nav 

reģistrētas būves uz zemes vienības “Ceiruļi”. 2017.gada 15.jūnijā apsekojot apvidū 

nekustamo īpašumu, būvinspektors konstatējis, ka uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6496 001 0473 atrodas vairākas ēkas, kuras ir bīstamas apkārtējiem un 

degradē vidi. Pielikums Nr.1. 

3. Ar Pāvilostas novada domes 2017.gada 26.janvāra protokola Nr.1, 20.§ “Par Pāvilostas 

novada domes 29.12.2016. lēmuma Nr.34 “Par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, 

sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu” precizēšanu” 3.punktu noteikts Pāvilostas 

novada pašvaldībai būvi ar adresi “Saļienas saimniecības ēka”, Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads, reģistrēt Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Nekustam īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS). Nav norādīta atbildīgā persona par 

ēkas reģistrāciju VZD NĪVKIS. 

4. Pamatojoties uz  likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta (1⁴) punktu, Pāvilostas 

novada pašvaldības 2016.gada saistošiem noteikumiem Nr.3 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Pāvilostas novadā” 

(apstiprināti ar Pāvilostas novada domes 30.06.2016. sēdes lēmumu protokols Nr.9., 16.§.), 

Būvniecības likuma 21.panta 9. un 10.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” XV daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 “Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 30.punktu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

4.1. Klasificēt par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 

sekojošas būves: 

 

Nr. 

p.k. 

Īpašuma 

nosaukums 

Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Būves kadastra 

apzīmējums 

Zemes īpašnieks, 

adrese 

1. “Ceiruļi”,  

Ziemupe, 

Vērgales 

pag., 

649600100473 ēkas - fermas 

komplekss (apm.7 

gab.), kuras nav 

reģistrēta VZD 

NĪVKIS 

AS “Baltic Invest Liepāja, 

Meldru iela 1, Liepāja, LV-

3401 vai Atslēdznieku iela 

29, Liepāja, LV-3401 
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Pāvilostas 

nov. 

 

4.2. Viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas īpašniekiem iesniegt Pāvilostas novada 

būvvaldē dokumentus atbilstoši plānotai būvniecības iecerei – būves sakārtošana, 

konservācija vai nojaukšana tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību (veicamie darbi, 

apjoms un laika grafiks). 

4.3. Piemērot nekavējoties nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no 

lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās 

vērtības).  

4.4. Pāvilostas novada domes 2017.gada 26.janvāra protokola Nr.1, 20.§ “Par Pāvilostas 

novada domes 29.12.2016. lēmuma Nr.34 “Par būves klasificēšanu par vidi 

degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu” precizēšanu” 3.punktu 

izteikt sekojošā redakcijā: 

 

 “Pāvilostas novada pašvaldībai būvi ar adresi “Saļienas saimniecības ēka”, Sakas pagasts, 

Pāvilostas novadā  reģistrēt VZD NĪVKIS, par atbildīgo personu nozīmēt izpilddirektoru 

Alfrēdu Magoni.” 

 

Lēmums izpildāms nekavējoties. Lēmuma apstrīdēšana  un pārsūdzība neaptur tā darbību. Ja 

lēmums netiek pildīts, iestāde var nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi un citus 

Administratīvā procesa likumā noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus. 

 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Lēmuma projektu 19.06..2017. sagatavoja lietvede-teritorijas plānotāja Dace Baumane 

Lēmumu izsniegt: 

1- AS “Baltic Invest Liepāja” (pa pastu) 

2- A.Brūklei (elektroniski) 

3- Būvvaldei (elektroniski) 

4- A.Magonem 
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Pielikums 

Pāvilostas novada domes 27.07.2017. 

Lēmumam (protokols Nr.3.,17.§) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                   Uldis Kristapsons 
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18.§ Par Pāvilostas novada pašvaldības noteikumu Nr. 8 “Kārtība, kādā 

Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto 

pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu 

(Ziņo U.Kristapsons) 

 

1. Konstatēja, ka pašvaldībā ir nepieciešami noteikumi par kārtību, kādā amatpersonas 

(darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus. 

2. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 

3.punkta,  likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 18.panta 

pirmo daļu, likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 5.2 pantu, 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības noteikumus Nr. 8 “Kārtība, kādā Pāvilostas novada 

pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”. 
 

 

Lēmuma projektu 18.07.2017. sagatavoja, 26.07.2017. precizēja Lietvede Liene Volenberga 

Lēmumu izsniegt: 

 Visiem darbiniekiem 
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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts 

dome@pavilosta.lv 

 

 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 

27.07.2017. lēmumu  

(prot. Nr. 3.,18.§) 

 

Pāvilosats novada pašvaldības 2017. gada 27. jūlija noteikumi 

Nr. 8 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

AMATPERSONAS (DARBINIEKI) IZMANTO PAŠVALDĪBAS MANTU 

UN FINANŠU RESURSUS 
 

Pieņemti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

14.panta otrās daļas 3.punkta un  likuma "Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā" 18.panta pirmo daļu, likuma “Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 5.2 pantu 

  

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonas 

(darbinieki), turpmāk tekstā – darbinieki, izmanto pašvaldības īpašumā esošo mantu 

(transportlīdzekļus, saziņas līdzekļus, citu kustamo mantu) un finanšu resursus. 

2. Pašvaldības darbinieki šo noteikumu izpratnē ir darbinieki, kuru amati minēti Pāvilostas 

novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldības) administrācijas un iestāžu apstiprinātajos 

amatu sarakstos, un kuri ir nodarbināti, pamatojoties uz darba līgumu, vai novada domē 

ieņem vēlētus amatus, vai pilda noteiktus amata pienākumus pašvaldības institūcijās. 

  

II. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU 

IZMANTOŠANA 

 

3. Pāvilostas novada pašvaldības turējumā vai īpašumā esošā autotransporta, (turpmāk tekstā - 

automašīnas), lietotāji ir darbinieki, kuriem ir derīga transporta līdzekļa vadīšanas apliecība 

un kurām automašīna ir nodota dienesta lietošanā ar rīkojumu. 

4. Darbiniekam automašīna tiek piešķirta vienīgi darba pienākumu veikšanai. Ar domes 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumu darbiniekiem tiek 

mailto:dome@pavilosta.lv
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noteikta izmantojamās automašīnas degvielas patēriņa norma litros uz 100 km mēnesī un 

konkrēts degvielas limits litros mēnesī vasaras un ziemas periodā. 

5. Pašvaldības īpašumā vai turējumā esošos transportlīdzekļus var piešķirt individuālā 

lietošanā novada pašvaldības domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, 

izpilddirektoram, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, kā arī citām novada pašvaldības 

amatpersonām. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un izpilddirektoram 

individuālā lietošanā transportlīdzekli piešķir ar domes lēmumu, citiem darbiniekiem ar 

domes priekšsēdētāja rīkojumu. 

6. Katra automašīna tiek nodota konkrēta darbinieka atbildībā, kurš ir pilnībā materiāli 

atbildīgs par automašīnas uzturēšanu lietošanas kārtībā, ekspluatācijas noteikumu un 

tehnisko normu ievērošanu tās lietošanas laikā. 

7. Pašvaldības īpašumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem katru gadu, apstiprinot 

domes budžetu, tiek apstiprinātas maksimālās degvielas izlietojuma normas. Ja gada sākumā 

degvielas izlietojuma norma netiek noteikta, spēkā ir iepriekš apstiprinātā norma. 

8. Gan tie darbinieki, kuriem transportlīdzekļi nodoti individuālā lietošanā, gan citi var 

izmantot novada pašvaldības īpašumā esošos transportlīdzekļus tikai darba vajadzībām 

(dienesta braucieniem - dienesta komandējumi, darba braucieni, braucieni uz semināriem, 

sanāksmēm, kā arī citi braucieni, kas saistīti ar darba pienākumu pildīšanu gan Latvijas 

Republikas teritorijā, gan ārpus tās), nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi. 

9. Ja novada pašvaldības amatpersona, kurai transportlīdzeklis nodots individuālā lietošanā, ir 

pārsniegusi attiecīgā transportlīdzekļa noteikto degvielas izlietojuma normu, tai jāatlīdzina 

novada pašvaldībai transportlīdzekļa degvielas izmaksas. 

10. Rēķinu par pašvaldībai atlīdzināmajiem izdevumiem, saskaņā ar atbildīgā darbinieka 

ziņojumu, sastāda pašvaldības galvenā grāmatvede. Atmaksājamā summa iemaksājama 

norādītajā pašvaldības kontā piecu darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

11. Par transportlīdzekli, kas nav nodots individuālā lietošanā, degvielas izlietojuma normu 

ievērošanu atbildīgi ir attiecīgā transportlīdzekļa vadītājs. 

12. Ja kādā mēnesī tiek pārsniegta apstiprinātā maksimālā degvielas izlietojuma norma, 

transportlīdzekļa vadītājs nekavējoties informē par to struktūrvienības vadītāju, 

pašvaldības galveno grāmatvedi un izpilddirektoru. Attiecīgās amatpersonas izanalizē 

veicamo braucienu lietderību, nepieciešamību un steidzamību, informējot par to domes 

priekšsēdētāju. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka, vai turpināt braucienus vai tos 

pārtraukt. 

13. Ja pašvaldības darbiniekam darba pienākumu veikšanai nav iespējams iedalīt domes 

īpašumā esošu transportlīdzekli, bet viņam ir nepieciešams izmantot transportlīdzekli darba 

braucieniem savu pienākumu veikšanai, var izmantot personīgo transportlīdzekli darba 

braucieniem. 

14. Darbiniekiem, kuriem darba pienākumu veikšanai izmanto personīgos transportlīdzekļus, 

pašvaldība darbiniekam atlīdzina tikai degvielas izmaksas, atbilstoši limitam, kas piešķirts 

katrai konkrētai iestādei domes lēmumu par novada budžetu konkrētajam gadam.  

15. Par veiktiem darba braucieniem darbinieks iesniedz atskaiti grāmatvedībā par 

nobrauktajiem kilometriem, aizpildot noteikta parauga maršruta lapas. Darbinieks maršruta 

lapu iesniedz grāmatvedībā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc iepriekšējā mēneša beigām. 

Maršruta lapu institūcijas vadītājiem, kā arī novada pašvaldības administrācijas 

darbiniekiem apstiprina izpilddirektors. Institūciju darbiniekiem maršrutu lapu apstiprina 

institūciju vadītāji. 

  

III. PAR  PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠO SAZIŅAS  LĪDZEKĻU 

IZMANTOŠANU 
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16. Saziņas līdzekļi šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā, valdījumā, turējumā esošie 

mobilie tālruņi, telefoni, fakss, internets, elektroniskais pasts. 

17. Pašvaldības īpašumā esošos mobilos tālruņus var piešķirt individuālā lietošanā pašvaldības 

darbiniekiem ar darba pienākumu veikšanu saistītajām sarunām un savstarpējai saziņai, 

izvēloties izdevīgāko pieslēguma veidu.  

18. Pašvaldības īpašumā esošajiem mobilajiem tālruņiem tiek apstiprināts tālruņa izmaksu 

limits mēnesī. 

19. Ja pašvaldības darbinieks, kuram mobilais tālrunis nodots individuālā lietošanā, ir 

pārsniedzis apstiprināto limitu mēnesī, tam jāatlīdzina  pašvaldībai starpība starp 

faktiskajām izmaksām un apstiprināto limitu mēnesī. 

20. Rēķinu par pašvaldībai atlīdzināmajiem izdevumiem, saskaņā ar pašvaldības galvenās 

grāmatvedes sastādīto ziņojumu un rēķinu, atmaksājamā summa iemaksājama norādītajā 

pašvaldības kontā piecu darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.  

21. Darbinieki ir atbildīgi par viņu rīcībā nodoto saziņas līdzekļu saglabāšanu. 

  

IV. CITAS PAŠVALDĪBAS MANTAS IZMANTOŠANA 

 

22. Citu pašvaldības kustamo mantu (datorus, programmatūru, projektoru, kopētājus, 

kodoskopu, ekrānu un citu) pašvaldības darbinieki var izmantot uzdoto darba pienākumu 

veikšanai.  

23. Par citu pašvaldības kustamo mantu kontroli atbildīgs ir pašvaldības izpilddirektors. 

24. Ja iepriekš minēto mantu nepieciešams izmantot personīgām vajadzībām, noslēdzams 

atbilstoša satura līgums, kurā tiek noteikta šīs mantas izmantošanas kārtība, termiņi un 

maksa par to izmantošanu. Mantas nodošana un pieņemšana notiek saskaņā ar aktu, kas 

uzskatāms par līguma pielikumu. 

  

V. DOMES FINANŠU RESURSU IZMANTOŠANA 

 

25. Jebkura darbinieka rīcībai ar finanšu līdzekļiem jābūt likumīgai, lietderīgai, samērīgai un 

ar tiem drīkst rīkoties atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos un domes lēmumos 

paredzētajā kārtībā. 

 

26. Kontroli par noteikumu izpildi attiecīgi veic izpilddirektors un iestāžu vadītāji. 

  

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       U.Kristapsons 
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19.§ Par precizējumu Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija 

saistošajos noteikumos “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” 

apstiprināšanu 
(ziņo A. Zaļkalns, debatēs Z. Mežavilka, A. Mūrniece, U. Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja sagatavotos Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija saistošos 

noteikumus “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums”, kas precizēti saskaņā ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 13.07.2017. atzinumā Nr. 1-18/5613 norādījumiem. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1) punktu un 24.pantu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

2.1. Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada saistošo noteikumu Nr. 5 

„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” precizējumus. 

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

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

2.4. Ar Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada saistošo noteikumu Nr. 5 „Pāvilostas 

novada pašvaldības nolikums” spēkā stāšanos, spēku zaudē Pāvilostas novada 

pašvaldības 2013. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 20. 
 

Lēmuma projektu 25.07.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu izsniegt: 

1-VARAM ( rakstiski un elektroniski) 

2- „Pāvilostas Novada Ziņas” ( elektroniski) 

3- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

5-Vērgales pagasta pārvalde ( kopija) 

 

20.§ Par grozījumiem Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, 

zivsaimniecības un saimniecisko lietu komitejas nolikumā 
(Ziņo A. Zaļkalns) 

  

1. Dome izskatīja sagatavoto Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības 

un saimniecisko jautājumu komitejas nolikuma projektu, kurā bija nepieciešams veikt 

redakcionālus labojumus, saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

13.07.2017. atzinumā Nr. 1-18/5613 par Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija 

saistošajiem noteikumiem “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” . 

2. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

Apstiprināt Pāvilostas novada domes Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, 

zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas nolikuma redakciju pēc grozījumu 

apstiprināšanas. 

 
Lēmuma projektu 28.06.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu nosūtīt: 

1-www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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2- Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas 

locekļiem ( elektroniski) 
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APSTIPRINĀTS 

Pāvilostas novada domes  

27.07.2017. sēdē, prot. Nr. 3., 20.§ 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES ATTĪSTĪBAS, LAUKSAIMNIECĪBAS, 

MEŽSAIMNIECĪBAS, ZIVSAIMNIECĪBAS UN SAIMNIECISKO JAUTĀJUMU 

KOMITEJAS NOLIKUMS 

 

1. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu 

komiteju trīs locekļu sastāvā ar savu lēmumu izveido Pāvilostas novada dome. 

2. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu 

komiteju vada tās locekļu ievēlēts komitejas priekšsēdētājs. 

3. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu 

komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdēs šādus jautājumus: 

3.1. par pašvaldību amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu 

pieprasījumiem; 

3.2. par novada attīstību, lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību un 

saimnieciskām lietām. 

4. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

5. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties ikviens domes deputāts un 

Pāvilostas novada iedzīvotājs.  

6. Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja 

tiesības. Komitejas sēdē ar padomdevēja tiesībām piedalās zemes lietu speciāliste.  

7. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komiteja var noturēt kopīgas sēdes ar citām domes pastāvīgajām komitejām, ja 

tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji 

vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi. 

8. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs. Attīstības, 

lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas 

sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir domes sēdes. 

9. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdi, sastāda sēdes 

darba kārtību. 

10. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas sēdes vietu, laiku un darba kārtību komitejas priekšsēdētājs informē 

deputātus ne vēlāk kā 3 dienas pirms kārtējas komitejas sēdes un ne vēlāk kā 3 stundas 

pirms ārkārtas komitejas sēdes. 

11. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas sēdes darba kārtība, komitejas lēmumu projekti, atzinumi par tiem, 

izziņas materiāli, deputātu iesniegumi, priekšlikumi un jautājumi pieejami attīstības, 

lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas 

deputātiem pie pašvaldības kancelejas vadītājas ne vēlāk kā 1 dienu pirms komitejas 

kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 stundas pirms ārkārtas sēdes. 

12. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no 

attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu 

komitejas sastāva.  
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13. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, 

balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, 

zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas priekšsēdētāja balss.  

14. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi. Attīstības, 

lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas 

sēdi protokolē pašvaldības kancelejas vadītāja. 

15. Ja uz attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas 

priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc 1 un ne vēlāk kā pēc 3 

dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad 

komitejas priekšsēdētājs par to ziņo domei. 

16. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas locekļi var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī 

gadījumos, ja komitejas loceklis 3 reizes pēc kārtas neattaisnotu iemeslu dēļ neierodas uz 

komiteju sēdēm, vai citos gadījumos, kas katrs tiek izvērtēts atsevišķi. 

17. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas priekšsēdētājs pieņem iedzīvotājus pašvaldības telpās. Attīstības, 

lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja tālruņa numurs pa kuru iedzīvotāji var individuāli sazvanīt komitejas 

priekšsēdētāju, lai vienotos par individuālu pieņemšanas laiku ir publicējams domes 

interneta mājas lapā www.pavilosta.lv. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, 

zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā 

ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku. 

18. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas locekļiem, atbilstoši kompetencei pildot pienākumus, ir tiesības: 

18.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu dokumentāciju, saņemt 

dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;  

18.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm nepieciešamos dokumentus un 

paskaidrojumus. 

19. Ja attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās 

domstarpības, komitejas priekšsēdētājam ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem 

viedokļiem.  

20. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas locekļiem ir jāatturas no piedalīšanās lēmuma projekta sagatavošanā 

un lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar komitejas locekļa personiskās, viņa ģimenes, 

radinieku vai to personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir komitejas loceklis. 

21. Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko 

jautājumu komitejas locekļi saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar 

domes apstiprināto Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumu. 

 

 

 

 Domes priekšsēdētājs         Uldis Kristapsons 

 
 

http://www.pavilosta.lv/
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21.§ Par iespējamo elektromobiļu uzlādes stacijas vietu un nomas līguma 

slēgšanu Pāvilostas pilsētā 
(Ziņo U. Kristapsons, debatēs G. Brēdiķis, V. Cielava, A. Mūrniece, A. Zaļkalns, Z. 

Mežavilka, M. Dēvics) 
  

1. Pāvilostas novada pašvaldībā 08.06.2017. saņemts iesniegums no SIA “Daina EL”, 

vienotais reģ. Nr. 40002064218, juridiskā adrese: Brīvības ielā 117 – 15, Rīga, LV-1001, 

par elektrouzlādes staciju novietojumu un nomas līguma slēgšanu Pāvilostas pilsētā. 

2. Atbilstoši 2003. gada 29. aprīļa MK noteikumu Nr.242 „Satiksmes ministrijas nolikums” 

5.24. punktam un Satiksmes ministrijas deleģēšanas līgumam, VAS „ Ceļu satiksmes 

drošibas direkcija” (turpmāk – CSDD) uzdots par pienākumu izveidot un uzturēt 

elektromobiļu ātrās uzlādes staciju tīklu Latvijā, kam paredzēts līdzfinansējums Eiropas 

Savienības struktūrfondu ietvaros, realizējot Eiropas Savienības fonda projektu 

Nr.4.4.1.0/16/I/001 „Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” 

(turpmāk – projekts). Ir uzsākta projekta pirmās kārtas īstenošana, kas paredz 

elektromobiļu uzlādes staciju izvietošanu uz valsts galvenajiem autoceļiem. Projekta otrajā 

kārtā paredzēts uzstādīt uzlādes stacijas reģionālo ceļu tīklā un lielākajās apdzīvotās vietās, 

un šobrīd ir uzsākts pētījums par šo uzlādes staciju izvietojumu Latvijas teritorijā, ko pēc 

CSDD pasūtījuma veic SIA „PricewaterhouseCoopers” sadarbībā ar SIA „Daina EL”. 

Pamatojoties uz veikto pētījumu, kura ietvaros tika noteiktas potenciālās elektomobiļu 

uzlādes staciju atrašanās vietas visā Latvijas teritorijā, tika secināts, Pāvilostas novadā, 

Pāvilostas pilsētā ir nepieciešams izvietot elektromobiļu uzlādes staciju. SIA “Daina EL” 

iesniegumā lūdz Pāvilostas novada pašvaldībai izskatīt un saskaņot iespējamo 

elektromobiļu uzlādes stacijas novietojumu nekustamajā īpašumā Tirgus iela 2A, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64130010307 un nekustamajā īpašumā Avotu 

iela 1A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64130020198. 

3. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo 

daļu,  

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

2.1. Atteikt elektromobiļu uzlādes stacijas novietojuma nekustamajā īpašumā Tirgus iela 

2A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64130010307; 

2.2. Saskaņot iespējamo elektromobiļu uzlādes stacijas novietojumu nekustamajā īpašumā 

Avotu iela 1A , Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64130020198; 

2.3. Pēc saskaņošanas slēgt zemes nomas līgumu uz 12 (divpadsmit) gadiem elektromobiļu 

uzlādes stacijas novietojumam nekustamajā īpašumā Avotu iela 1A, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64130020198, platībā līdz 60 m2. 

2.4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības plus PVN; 

2.5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

 
Lēmuma projektu  26.07.2017. sagatavoja zemes lietu speciāliste Anna Brūkle 

Lēmumu izsniegt: 

1. SIA Daina EL, Brīvības iela 117 – 15, Rīga, LV-1001 

2. Zemes lietu speciālistei A. Brūklei anna.brukle@pavilosta.lv 

 

 

 

 

mailto:anna.brukle@pavilosta.lv
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22.§ Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā 
(Ziņo U. Kristaposons, debatēs Z. Mežavilka, A. Mūrniece) 

 
1. Dome uzklausīja finanšu komitejas priekšsēdētāja U. Kristapsona 20.07.2017. finanšu 

komitejā izteikto ierosinājumu par Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas mākslas skolas 

apvienošanu un Pāvilostas Mūzikas skolas direktores norīkošanu par Pāvilostas mākslas 

skolas direktores pienākumu izpildītāju. 

2. Konstatēja, ka  

2.1. Mākslas skolas bijusī direktore Zane Zauere uzteikusi darba attiecības ar 

17.07.2017.; 

2.2. Ar Pāvilostas novada domes 27.07.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr. 3., 4.§) tika 

noteikta Pāvilostas Mūzikas skola un Pāvilostas mākslas skolas reorganizācija, tās 

apvienojot vienā iestādē Pāvilostas Mūzikas un Mākslas skola, kas darbu uzsāk ar 

2018. gada 1. februāri; 

2.3. Pāvilostas Mūzikas skolas direktorei saskaņā ar Pāvilostas novada domes iestāžu un 

struktūrvienību štatu sarakstu un noteikta 0.8 slodze un saskaņā ar Pāvilostas novada 

domes iestāžu un struktūrvienību tarifikāciju darba alga EUR 720.00. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

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

 

3.1. Izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstā 

un Pāvilostas Mūzikas skolas sadaļu izteikt sekojošā redakcijā: 

 

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLA 

Nodokļu maksātāja reģistra kods 90001003304 

Štata vienības 

nosaukums Profesiju kods skaits 

1. 2. 3. 

direktore 1345 08 1 

apkopēja, kurinātāja, sētniece 
9112 01, 8182 04, 

9613 01 
0,75 

skolotājs 230 02 0,25 

 

3.2. Izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību tarifikācijas 

sarakstā un Pāvilostas Mūzikas skolas sadaļu izteikt sekojošā redakcijā: 

 

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLA 

Ieņemamais amats 

Darba 

dienu 

skaits 

nedēļā 

Stundu 

skaits 

nedēļā 

Darba 

laika  

uzskaite

s forma 

Darba alga 

mēnesī, 

EUR 

Vārds, uzvārds 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

direktore 5 40  900.00 Inga ŠNORE 

apkopēja, 

kurinātāja (apkures sezonā) 
5 30  308.00 Agrita ZĪVERE 

skolotājs  7.63  172.95 Helmuts AUDARS 

KOPĀ:  1380.95  
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3.3. Izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstā 

un Pāvilostas mākslas skolas sadaļu izteikt sekojošā redakcijā: 

 

PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLA 

Nodokļu maksātāja reģistra kods 90000060441 

Štata vienības 

nosaukums Profesiju kods skaits 

1. 2. 3. 

direktors 1345 08 0,70 

apkopējs, kurinātājs 9112 01, 8182 04 0,75 

apkopēja 9112 01 0,125 

skolotāja 2320 02 0.23 

 

3.4. Izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību tarifikācijas 

sarakstā un Pāvilostas mākslas skolas sadaļu izteikt sekojošā redakcijā: 

 

PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLA 

Ieņemamais amats 

Darba 

dienu 

skaits 

nedēļā 

Stundu 

skaits 

nedēļā 

Darba laika  

uzskaites forma 

Darba 

alga 

mēnesī, 

EUR 

Vārds, uzvārds 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

direktors 5 32  167.50 Vakants 

apkopēja, 

kurinātāja (apkures 

sezonā) 

5 30  308.00 Indra SILIŅA 

apkopēja 5 5  48.00 Daiga LAPIŅA 

skolotāja  21  558.50 Inita ZINGNIKA 

skolotāja  4  90.67 Antra MAZIKA 

skolotāja  3  68 Ruta OZOLA 

KOPĀ:  1 512.14  

 

3.5. Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. augustu. 

 
Lēmuma projektu 24.01.2017. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu izsniegt: 

1- Pāvilostas Mūzikas skolai 

2- Pāvilostas mākslas skolai 

3- Grāmatvedībai (elektroniski) 

 

23.§Domes priekšsēdētāja ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu 
(Ziņo U. Kristaposons, debatēs J. Vitrups, G. Juriks, A. Barsukovs, Z. Mežavilka, M. Dēvics, 

A. Zaļkalns, G. Brēdiķis, A. Barsukovs) 

 

Atklāti balsojot: PAR – 8 (Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 

DĒVICS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS)  

deputāti, PRET - nav, ATTURAS - nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
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Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona ziņojumu par administrācijas 

un iestāžu darbu. 

 

 

Nākamās komiteju sēdes: 

 

 

Nākamā domes sēde plānota 2017. gada 31. augustā Pāvilostas novada pašvaldībā 

Sēde slēgta plkst.  

 

Sēdes vadītājs     Uldis Kristapsons  31.07. 2017. 

 

Protokolētāja     Arita Mūrniece 

24.08. 

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 


