
 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2013.gada 12.decembrī                                                                                 17 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 12.00 

Sēdi atklāj plkst. 12.30 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                     Guntis Mačtams         

                                   Andris Vārpiņš 

                Andris Jaunsleinis    

                                   Ilva Cērpa 

                Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                Artis Fetlers  

                                   Māris Dadzis 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Elita Kuģeniece 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Andis Zariņš 

                                  Gaidis Bože  

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                           Inārs Bērtulsons, pašvaldības izpilddirektora vietnieks 

                           Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                           Ingrīda Garoza, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja  

                           Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

                            

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem.  

1. Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Ventspils novada domes 

2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Ventspils novada pašvaldības 2013.gada 

budžets” apstiprināšanu. 

2. Par novada domes komisiju, darba grupu locekļu un sekretāru atlīdzību. 

3. Par Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtības noteikumiem. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra noteikumos Nr.1 „Ventspils 

novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi”. 
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5. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 27.oktobra nolikumā Nr.9 „Kārtība, kādā 

slēdzami līgumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un veicama zvejas rīku skaita limitu 

sadale piekrastes zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Ventspils novada 

administratīvo teritoriju”. 

6. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanu. 

7. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” valdes locekļa mēnešalgas noteikšanu. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt šādu 2013.gada 12.decembrī  domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu „Par grozījumiem Ventspils novada domes 

2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Ventspils novada pašvaldības 2013.gada 

budžets” apstiprināšanu. 

2. Par novada domes komisiju, darba grupu locekļu un sekretāru atlīdzību. 

3. Par Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtības noteikumiem. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra noteikumos Nr.1 „Ventspils 

novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi”. 

5. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 27.oktobra nolikumā Nr.9 „Kārtība, kādā 

slēdzami līgumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un veicama zvejas rīku skaita limitu 

sadale piekrastes zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Ventspils novada 

administratīvo teritoriju”. 

6. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanu. 

7. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” valdes locekļa mēnešalgas noteikšanu. 

 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  SAISTOŠO NOTEIKUMU 

„PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 24.JANVĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 2„VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA 

BUDŽETS” APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: I.Garoza) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību 

vadītājai Ingrīdai Garozai. 

I.Garoza informē par pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem un saistošo noteikumu  

projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

Pamatojoties uz 2013.gada 30.novembra budžeta izpildi, kā arī uz LR Izglītības un Zinātnes 

ministrijas grozījumiem Valsts budžetā un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.36 „Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 

24.janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 2 „Ventspils novada pašvaldības 2013.gada budžets””, 

saskaņā ar pielikumu (Pielikumā uz 8 lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) sagatavot 1.punktā minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 
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3. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt šā lēmuma 1.punktā 

minētos saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā www.ventspilsnovads.lv 

4. Šie Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām“ 46.panta noteiktajā kārtībā. 

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

noteikumu parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un iepriekš minētos saistošos noteikumus 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza un D.Bērziņa), Sabiedrisko attiecību 

speciālistam (D.Veidemanis) un nosūtīt eletroniskā un papīra formātā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai, adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. 

 

2.§ 
PAR NOVADA DOMES KOMISIJU, DARBA GRUPU  

LOCEKĻU UN SEKRETĀRU ATLĪDZĪBU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 61.panta pirmo daļu, 

Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra Nolikuma Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 

darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 35.punktu, saskaņā ar Ventspils novada domes 

Finanšu komitejas 2013.gada 5.decembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 15 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Noteikt atlīdzību Ventspils novada komisiju/darba grupu locekļiem par darbu komisiju un 

darba grupu sēdēs - EUR 7.00 (septiņi euro 00 centi) par katru nostrādāto stundu saskaņā ar 

iesniegtajiem darba laika uzskaites sarakstiem. 

2. Noteikt atlīdzību Ventspils novada komisiju/darba grupu sekretāriem par darbu komisiju un 

darba grupu sēdēs un papildu veikumu komisijas/darba grupas darba nodrošināšanai - EUR 

9.00 (deviņi euro 00 centi) par katru nostrādāto stundu saskaņā ar iesniegtajiem darba laika 

uzskaites sarakstiem. 

3. Ar Ventspils novada domes lēmumu vai domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotās 

komisijas/darba grupas loceklim vai sekretāram par pienākumu pildīšanu tiek noteikts 

maksimālais mēnesī apmaksājamo stundu skaits - 10 (desmit) stundas par katru komisiju/darba 

grupu. 

4. Uzdot novada domes komisiju /darba grupu sekretāriem līdz katra mēneša priekšpēdējai darba 

dienai novada pašvaldības Personāla nodaļā rakstveidā iesniegt darba laika uzskaites sarakstus 

par komisijas/darba grupas locekļu un sekretāru faktiski nostrādātajām stundām. 

5. Personāla nodaļai (I.Stradiņa) veikt komisiju/darba grupu locekļu un sekretāru darba laika 

uzskaiti un aizpildīt darba laika uzskaites tabeli. 

6. Noteikt atlīdzību par ceļa izdevumiem novada domes komisiju/darba grupu locekļu dalībai 

komisiju sēdēs sekojoši: 

5.1. EUR 7.00 (septiņi euro) dienā – Tārgales, Vārves, Popes, Užavas pagastu, Piltenes pilsētas 

un pagasta iedzīvotājiem; 

5.2. EUR 10.00 (desmit euro) dienā – Ances, Jūrkalnes, Puzes, Usmas, Ugāles, Zlēku, Ziru 

pagastu iedzīvotājiem. 

7. Noteikt, ka ceļa izdevumu kompensācija tiek aprēķināta un izmaksāta tikai tiem novada domes 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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komisiju/darba grupu locekļiem, kuri nav novada pašvaldības darbinieki vai amatpersonas. 

8. Aprēķinus ceļa izdevumu atlīdzināšanai Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) veikt saskaņā ar darba laika uzskaites tabeli, summējot 

tajā norādīto darba dienu skaitu. 

9. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

10. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:  

10.1. Ventspils novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu „Par novada domes komisiju 

locekļu atalgojumu un izdevumu atlīdzināšanu“ (protokols Nr.4, 22.§); 

10.2. Ventspils novada domes 2009.gada 29.oktobra sēdes lēmumu „Par novada domes darba 

grupu locekļu izdevumu atlīdzināšanu“ (protokols Nr.10, 9.§).  

11. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai triju darba dienu laikā pēc 

Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils 

novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim, Ventspils novada pašvaldības 

Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (I.Garoza), Ventspils novada komisiju/darba grupu priekšsēdētājiem un 

sekretāriem. 

 

3.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA AMATIERKOLEKTĪVU VADĪTĀJU FINANSĒŠANAS KĀRTĪBAS 

NOTEIKUMIEM 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Guntim Mačtamam. 

G.Mačtams  informē par noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz likuma  ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un  Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.11.2013.sēdes lēmumu, Finanšu komitejas 

05.12.2013.sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties 

balsošanā E.Kuģeniecei, Ventspils novada dome n o l e m j: 
 

1. Apstiprināt noteikumu projektu „Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas 

kārtības noteikumi” (Pielikumā uz  trim lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot minētos Noteikumus parakstīšanai. 

3. Ventspils novada amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtības noteikumi  stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvārī. 

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

protokola parakstīšanas nodot šī lēmuma izrakstu un noteikumu kopiju Kultūras  nodaļai 

(Z.Pamše),sabiedrisko attiecību speciālistam D.Veidemanim. 

5. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam D.Veidemanim publicēt šos Noteikumus  3 darba 

dienu laikā, no šā lēmuma spēkā stāšanās brīža, informatīvajā izdevumā „Ventspils 

Novadnieks” un Ventspils novada pašvaldības mājas lapā. 

6. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada 
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amatierkolektīvu vadītāju finansēšanas kārtības noteikumus no 2010.gada 25.marta (protokols 

Nr.16, 23.§). 

4.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 31.JANVĀRA 

NOTEIKUMOS NR.1 „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MEDĪBU TIESĪBU NOMAS 

PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 

2.un 4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus 2013.gada 31.janvāra Ventspils novada domes sēdē 

apstiprinātajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas 

kārtības noteikumi” (protokols Nr.74; 34§):  

1.1. aizstāt 2.punktā  apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 0.30 (trīsdesmit santīmi)” ar skaitli 

un vārdu „0.43 euro”; 

1.2. aizstāt 2.punktā  apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 10.00 (desmit lati)” ar skaitli un vārdu 

„14.23 euro”; 

1.3. aizstāt 2.punktā  skaitli un vārdus „10.00 latu” ar skaitli un vārdu „14.23 euro”; 

1.4. aizstāt 10.punktā  apzīmējumus un skaitli „Ls 10.00” ar skaitli un vārdu „14.23 euro”; 

1.5. aizstāt 14.punktā  skaitli un apzīmējumu „10.00 LVL” ar skaitli un vārdu „14.23 euro”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas Ventspils novada domes 2013.gada 

31.janvāra noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas 

kārtības noteikumi” un sagatavot noteikumus konsolidētā redakcijā.  

4. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), publicēt 1.punktā minētos 

grozījumus pašvaldības mājas lapā (www.ventspilsnovads.lv) līdz 2013.gada 28.decembrim.  

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un noteikumu konsolidēto redakciju Sabiedrisko 

attiecību speciālistam D.Veidemanim, pilsētas/pagastu pārvaldēm, Pašvaldības mantas 

atsavināšanas komisijai, Apmeklētāju pieņemšanas centram, Nekustamo īpašumu nodaļai. 

 

 

 

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/


 6 

5.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 27.OKTOBRA NOLIKUMĀ 

NR.9 „KĀRTĪBA, KĀDĀ SLĒDZAMI LĪGUMI PAR RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMU 

UN VEICAMA ZVEJAS RĪKU SKAITA LIMITU SADALE PIEKRASTES ZVEJAI BALTIJAS 

JŪRAS PIEKRASTES ŪDEŅOS, KAS ROBEŽOJAS AR VENTSPILS NOVADA 

ADMINISTRATĪVO TERITORIJU” 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

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

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 

2.un 4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1.Izdarīt sekojošus grozījumus 2011.gada 27.oktobra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajā 

nolikumā Nr.9 „Kārtība, kādā slēdzami līgumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un veicama 

zvejas rīku skaita limitu sadale piekrastes zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar 

Ventspils novada administratīvo teritoriju” (protokols Nr.49; 34§):  

1.1. aizstāt 8.2.1.apakšpunktā  apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 10.00 (desmit lati 00 

santīmi)” ar skaitli un vārdu „14.23 euro”; 

1.2. aizstāt 8.2.2.apakšpunktā  apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 20.00 (divdesmit lati 00 

santīmi)” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”. 

2.Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3.Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas Ventspils novada domes 2011.gada 

27.oktobra nolikumā Nr.9 „Kārtība, kādā slēdzami līgumi rūpnieciskās zvejas tiesību nomai un 

veicama zvejas rīku limitu sadale Ventspils novada Baltijas jūras piekrastes zvejai” un sagatavot 

nolikuma konsolidētā redakcijā.  

4.Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), publicēt 1.punktā minētos grozījumus 

pašvaldības mājas lapā (www.ventspilsnovads.lv) līdz 2013.gada 28.decembrim.  

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un nolikuma konsolidēto redakciju Sabiedrisko 

attiecību speciālistam D.Veidemanim, pilsētas/ pagastu pārvaldēm, Vides un licencēšanas 

pārvaldības speciālistei I.Meinardei  un Attīstības nodaļai. 

6.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS SIA „UGĀLES NAMI“ PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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2013.gada 11.decembrī Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts PSIA „Ugāles nami“ 2013.gada 

9.decembra valdes sēdes lēmums par nepieciešamību palielināt PSIA „Ugāles nami“ 

pamatkapitāla lielumu. PSIA „Ugāles nami“ savā lēmumā norādīja, ka darbības paplašināšanas 

pasākuma plāna izstrādei nepieciešamais ieguldījums pamatkapitāla ir 10882.66 Ls (desmit 

tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi lati 66 santīmi), jo ar Ventspils novada domes 14.11.2013. 

lēmumu (protokols Nr.15, 1.§) „Par pašvaldības SIA „Ugāles nami“ statūtu apstiprināšanu jaunā 

redakcijā“ ir nolemts apstiprināt PSIA „Ugāles nami“ valdes sastāvu no trīs valdes locekļiem un 

uzdots, valdei četru mēnešu laikā izstrādāt pasākumu plānu darbības paplašināšanai. 

Nepieciešamais pamatkapitāls pamatots ar sekojošu izmaksu tabulu: 

Nr. Izmaksas pozīciju Ls 

1. Darba alga 4 (četriem) mēnešiem 3 valdes locekļiem 7400.00 

 Darba devēja sociālais nodoklis 1782.66 

2. Degviela transportam 150.00 

3. Kancelejas preces un pakalpojumi 50.00 

4. Konsultantu pakalpojumi 1500.00 

 Kopā: 10882.66 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības funciju - sniedzot iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde, sadzīves notekūdeņu novadīšana, siltumapgāde), veicot daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju kopīpašumu pārvaldīšanu, pašvaldības dzīvojamā fonda un nedzīvojamā fonda 

apsaimniekošanu, kas noteikta likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā un 

15.panta pirmās daļas 1.punktā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 48.panta pirmās 

daļas 7.punktu un 9.punktu, Komerclikuma 151.-152., 196., 198. un 201.pantu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks), PRET – 2 balsis (G.Bože, 

A.Zariņš), ATTURAS – 1 balss (E.Kuģeniece), Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Piekrist palielināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” (turpmāk-Sabiedrība) pamatkapitālu izdarot 

naudas ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā par LVL 11 000 (vienpadsmit tūkstoši lati) 

apmērā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.  

2. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 

(1.pielikums uz vienas lapas). 

3. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitālu pēc pamatkapitāla palielināšanas 

LVL 437 600 (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti lati) apmērā, kas sadalīts 

437 600 (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti) daļās, vienas daļas nominālvērtība ir 

LVL 1 (viens lats). 

4. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus (2.pielikums uz vienas lapas). 

5. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums uz trīs lapām). 

6. Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) 

nodrošināt naudas ieguldījumu LVL 11 000 (vienpadsmit tūkstoši lati) apmērā ieguldīšanu 

PSIA „Ugāles nami” pamatkapitālā līdz 2013.gada 20.decembrim. 
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7. Pašvaldības SIA “Ugāles nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvim piedalīties pašvaldības SIA 

“Ugāles nami” Dalībnieku sapulcē un balsot  “par” šim lēmumam atbilstošu pamatkapitāla 

palielināšanu, statūtu grozījumu apstiprināšanu, kā arī parakstīt šim lēmumama atbilstošus 

dokumentus. 

8. Pašvaldības SIA “Ugāles nami” valdes loceklim – valdes priekšsēdētājam (Vilnis Krauze) 

nodrošināt visu darbību veikšanu (notariāli apstiprinātus), kas saistītas ar nepieciešamo  

dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par 

Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņām un grozījumiem Statūtos. 

9. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī 

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

nosūtīt šā lēmuma izrakstu trīs darba dienu laikā PSIA “Ugāles nami”, adrese: Rūpnīcas iela 

2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615; un nodot šā lēmuma izrakstu 

Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (N.Pavlova), Juridiskai nodaļai (G.Treigūte).  

 

7.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS SIA „UGĀLES NAMI“ VALDES LOCEKĻA MĒNEŠALGAS 

NOTEIKŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2013.gada 11.decembrī Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts PSIA „Ugāles nami“ 2013.gada 

9.decembra valdes sēdes lēmums ar ierosinājumu noteikt katra valdes locekļa mēnešalgu  - 800.00 

Ls (astoņi simti lati 00 santīmi) apmērā (pasākuma plāna izstrādes periodā – līdz 01.03.2013.).   

Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām“ 48.panta 

pirmās daļas 8.punktu – tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļa 

mēnešalgas apmēru. Ņemot vērā to, ka Ventspils novada pašvaldība ir Pašvaldības SIA „Ugāles 

nami” dalībnieks, tad kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir jāpiedalās dalībnieku sapulcē un jābalso 

par valdes locekļa mēnešalgas apmēru, kuru ir akceptējis kapitāla daļu turētājs (Ventspils novada 

dome). Likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām“ 61.panta trešā 

daļa nosaka, ka - valdes locekļa mēnešalgu nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes 

oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās 

darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos latos un kam atbilstoši sabiedrības lielumu 

raksturojošiem kritērijiem var piemērot koeficientu, kas nedrīkst būt lielāks par 6. Valdes locekļa 

mēnešalgu pārrēķina katru gadu un pārrēķināto mēnešalgu sāk izmaksāt ar attiecīgā gada 

1.aprīli. Sabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus un atbilstoši sabiedrības lielumam 

mēnešalgas noteikšanai piemērojamo maksimālo koeficientu nosaka Ministru kabinets. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes statistikas paziņojumu 2012.gada mēneša vidējās darba 

samaksas apmērs ir 481.00 Ls. 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.311 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes 
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locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 6.punkts 

nosaka, ka - kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam nosaka mēnešalgu, piemērojot koeficientu 

saskaņā ar šo noteikumu pielikumu (koeficients ir ne vairāk kā 2,65). Valdes priekšsēdētājam 

nosaka vienotu mēnešalgu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, 

7.punkts nosaka, ka kapitālsabiedrības valdes loceklim nosaka mēnešalgu līdz 90 procentiem no 

valdes priekšsēdētāja mēnešalgas. Valdes loceklim par darbu valdē un amata pienākumu izpildi 

kapitālsabiedrībā nosaka vienotu mēnešalgu. 

Vadoties no augstāk minētā, tiek secināts, ka PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētāja 

mēnešalgu var noteikt līdz 1274,65 Ls, bet valdes loceklim var noteikt līdz 1147,19Ls. 

Saskaņā ar iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 

kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu 

turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 6. un 7.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks), PRET – 2 balsis (G.Bože, A.Zariņš), 

ATTURAS – 1 balss (E.Kuģeniece), Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Noteikt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājam mēnešalgu Ls 800.00 (EUR 

1138,30) apmērā (pirms nodokļu nomaksas) no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 

1.martam.  

2. Noteikt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” valdes loceklim mēnešalgu 50% no valdes 

priekšsēdētāja mēnešalgas (pirms nodokļu nomaksas) no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 

1.martam.  

3. Pašvaldības SIA “Ugāles nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvim piedalīties pašvaldības SIA 

“Ugāles nami” Dalībnieku sapulcē un balsot  “par” šim lēmumam atbilstošu mēnešalgu 

noteikšanu valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim. 

4. Noteikt, ka Pašvaldības SIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēnešalgas 

pārrēķinu, par 2013.gadu, izskatīt 2014.gada marta domes sēdē, nosakot mēnešalgai 

piemērojamo koeficientu un atbilstoši izvērtētam, un akceptētam domes sēdē iesniegtajam 

pasākuma plānam darbības paplašināšanai. 

5. Uzdot pašvaldības SIA “Ugāles nami” valdes locekļiem līodz 2014.gada 13.februārim iesniegt 

novada domei starpziņojumu par pasākuma plāna izstrādi.  

6. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī 

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

nosūtīt šā lēmuma izrakstu trīs darba dienu laikā PSIA “Ugāles nami”, adrese: Rūpnīcas iela 2-

31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615; un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils 

novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam, Juridiskai nodaļai (G.Treigūte). 

======================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sēdi slēdz plkst. 15.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                             

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


