
 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

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

www.ventspilsnovads.lv                         

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2019.gada 21.martā                                                                                  40 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.30 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Andris Jaunsleinis 

     Guntis Mačtams         

                 Ilva Cērpa 

                Aigars Azis 

                Artis Fetlers 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis 

                                    Aivars Čaklis 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš 

                          Artis Kuģenieks 

 

Nav ieradies deputāts Aigars Matisons 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                               Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

                               Viola Jansone, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja vietniece 

                               Evita Roģe, projekta koordinatore 

                               Kristīne Strika, projektu vadītāja 

                               Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

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

 

1. Par saistošo noteikumu “Ventspils novada pašvaldības 2019.gada konsolidētais budžets” 

apstiprināšanu. 

2. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” sporta laukuma labiekārtošanai Ances pagastā.  

3. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” sporta laukuma labiekārtošanai Ziru pagastā.  

4. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” teritorijas labiekārtošanai Piltenē, Maija ielā.  

5. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma iegādei Piltenē.  
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6. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” teritorijas labiekārtošanai Zlēku pagastā. 

7. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.  

8. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.  

9. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.  

10. Par nolikuma apstiprināšanu.  

11. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Kuģenieks, 

A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, 

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

Apstiprināt šādu 2019.gada 21.marta domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par saistošo noteikumu “Ventspils novada pašvaldības 2019.gada konsolidētais budžets” 

apstiprināšanu. 

2. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” sporta laukuma labiekārtošanai Ances pagastā.  

3. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” sporta laukuma labiekārtošanai Ziru pagastā.  

4. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” teritorijas labiekārtošanai Piltenē, Maija ielā.  

5. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma iegādei Piltenē.  

6. Par dalību ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” teritorijas labiekārtošanai Zlēku pagastā. 

7. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.  

8. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.  

9. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.  

10. Par nolikuma apstiprināšanu.  

11. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

 

1.§  

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2019.GADA KONSOLIDĒTAIS  BUDŽETS” APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par pašvaldības 2019.gada budžeta projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

2.punktu un 46.panta, likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.un 17.pantu, kā arī ņemot vērā Ventspils 

novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 21.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR –14 

(A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, 

D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus ”Ventspils novada pašvaldības 2019.gada konsolidētais budžets”, 

saskaņā ar pielikumu (Pielikumā uz 39 lapām). 

2. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas 

un tiem jābūt brīvi pieejamiem Ventspils novada pašvaldības administrācijas ēkā un pilsētas/pagastu 

pārvaldes telpās un publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 
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3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

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

parakstīšanas, Saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas, nosūtīt tos rakstveidā un 

elektroniskā veidā (ierakstītā sūtījumā  un elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) nākamajā dienā pēc 1.punktā minēto 

saistošo noteikumu apstiprināšanas un parakstīšanas, publicēt tos pašvaldības mājas lapā internetā. 

 

2.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” SPORTA LAUKUMA LABIEKĀRTOŠANAI 

ANCES PAGASTĀ 

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta koordinatorei E.Roģei. 

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklātu projektu iesniegumu konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP) 

apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas 2015-2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts 

paredzēts pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to 

labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei.  

2019. gada 19. februārī Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja pieņēma 

lēmumu (protokols Nr. 1, 3.§) iesniegšanai konkursā izvirzīt projektu “SPORTA LAUKUMA 

LABIEKĀRTOŠANA ANCES PAGASTĀ”, kā ietvaros Ances pagasta Ances ciemā plānots veikt 

sekojošus darbus: futbola laukuma atjaunošana, pludmales volejbola laukumu apkārtnes bruģēšana, 

nožogojuma izbūve, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana, rotaļu laukuma izveide, esošās rotaļu 

konstrukcijas atjaunošana u.c. labiekārtošanas darbi sporta un brīvā laika pavadīšanas objekta izveidei.  

Pašvaldībā ir izstrādāta projektā veicamo aktivitāšu tāme. Plānotās kopējās izmaksas sastāda EUR 

59 338,59.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2019. gada 22. martam.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “SPORTA LAUKUMA LABIEKĀRTOŠANA ANCES 

PAGASTĀ” iesnieguma iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu 

iesniegumu konkursa ELFLA LAP apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

ietvaros līdz 2019. gada 22. martam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 14 338,59 (četrpadsmit tūkstoši 

trīs simti trīsdesmit astoņi eiro un 59 centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 

59 338,59 (piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi eiro un piecdesmit deviņi centi), no 

pašvaldības 2019. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 

EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši eiro un nulle centi), bet ELFLA finansējums - EUR 45 000 

(četrdesmit pieci tūkstoši eiro un nulle centi).  
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3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) vienas darba dienas laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), 

Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Ances pagasta pārvaldei (A. Kajaka). 

 

3.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” SPORTA LAUKUMA IERĪKOŠANAI ZIRU 

PAGASTĀ 

 (ziņo: E.Roģe, debates: A.Čaklis, M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta koordinatorei E.Roģei. 

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Čaklis norāda, ka Zirās esošie volejbola laukumi ir atbilstoši. 

M.Dadzis norāda, ka projektu iesniegumi izskatīti apvienotajā Teritorijas un ekonomikas attīstības 

komitejā, kurā bija iespēja piedalīties un izteikt savus viedokļus. Komiteja izvirzīja šos, ko šodien 

stiprinām. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklātu projektu iesniegumu konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP) 

apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas 2015-2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts 

paredzēts pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to 

labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei.  

2019. gada 19. februārī Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja pieņēma 

lēmumu (protokols Nr. 1, 3.§) iesniegšanai konkursā izvirzīt projektu “SPORTA LAUKUMA 

IERĪKOŠANA ZIRU PAGASTĀ”, kā ietvaros Ziru pagasta Ziru ciema “Ainavas” plānots veikt 

sekojošus darbus: 2 volejbola, 1 futbola un 1 basketbola laukuma izveide u.c. labiekārtošanas darbi 

sporta un brīvā laika pavadīšanas objekta izveidei.  

Pašvaldībā ir izstrādāta projektā veicamo aktivitāšu tāme. Plānotās kopējās izmaksas sastāda EUR 

57 057,03.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2019. gada 22. martam.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “SPORTA LAUKUMA IERĪKOŠANA ZIRU 

PAGASTĀ” iesnieguma iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta 

projektu iesniegumu konkursa ELFLA LAP apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” ietvaros līdz 2019. gada 22. martam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 12 057,03 (divpadsmit tūkstoši 

piecdesmit septiņi eiro un trīs centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 57 057,03 

(piecdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit septiņi eiro un trīs centi), no pašvaldības 2019. gada 

projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 50 000 
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(piecdesmit tūkstoši eiro un nulle centi), bet ELFLA finansējums - EUR 45 000 (četrdesmit 

pieci tūkstoši eiro un nulle centi).  

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) vienas darba dienas laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(A.Āķis), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Ziru pagasta pārvaldei 

(Dz.Ceriņa). 

 

4.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAI 

PILTENĒ, MAIJA IELĀ 

 (ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta koordinatorei E.Roģei. 

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklātu projektu iesniegumu konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP) 

apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas 2015-2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts 

paredzēts pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to 

labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei.  

Pamatojoties uz Piltenes pilsētas pārvaldes 2019. gada 24. janvāra iesniegumu, 2019. gada 19. februārī 

Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja pieņēma lēmumu (protokols Nr. 

1, 3.§) iesniegšanai konkursā izvirzīt projektu “TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA DZĪVES 

LĪMEŅA CELŠANAI PILTENĒ”, kā ietvaros Ventspils novada Piltenē plānots veikt sekojošus darbus: 

labiekārtojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu Piltenē, starp mājām Maija ielā 10, 12, 14 un 14a 

- uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas, galdiņu, soliņus, atkritumu urnas un velosipēdu turētājus.  

Pašvaldībā ir veikta paredzamo darbu iepirkuma procedūra, kā ietvaros noskaidrots, ka plānotās kopējās 

izmaksas sastāda EUR 15 239,95. Projekta iecere (Paskaidrojuma raksts) ir saskaņota Ventspils novada 

pašvaldības Būvvaldē.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2019. gada 22. martam.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA DZĪVES 

LĪMEŅA CELŠANAI PILTENĒ” iesnieguma iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa 

asociācija” atklāta projektu iesniegumu konkursa ELFLA LAP apakšpasākuma 19.2. „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros līdz 2019. gada 22. martam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 1 524,00 (viens tūkstotis pieci 

simti divdesmit četri eiro un nulle centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda EUR 15 

239,95 (piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi eiro un deviņdesmit pieci centi), no 

pašvaldības 2019. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda EUR 15 239,95 (piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi eiro un deviņdesmit 
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pieci centi), bet ELFLA finansējums - EUR 13 715,95 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti 

piecpadsmit eiro un deviņdesmit pieci centi).  

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) vienas darba dienas laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(A.Āķis), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Piltenes pilsētas pārvaldei 

(A.Kress). 

 

5.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” MŪSDIENĪGA VINGROŠANAS 

APRĪKOJUMA IEGĀDEI PILTENĒ 

(ziņo: E.Roģe, debates:A.Čaklis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta koordinatorei E.Roģei. 

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Čaklis jautā, vai zināma terenažieru cenas. 

E.Roģe norāda, ka veikts iepirkums. Lēmums tiks pieņemts. Iekārtas ir dažādas. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklātu projektu iesniegumu konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP) 

apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas 2015-2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts 

paredzēts pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to 

labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei.  

2019. gada 19. februārī Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja pieņēma 

lēmumu (protokols Nr. 1, 3.§) iesniegšanai konkursā izvirzīt projektu “MŪSDIENĪGA 

VINGROŠANAS APRĪKOJUMA IEGĀDE FIZISKO AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANAI PILTENĒ”, 

kā ietvaros Ventspils novada Piltenē, Lielā ielā 13 plānots veikt ieguldījumus publiski pieejamas 

trenažieru zāles izveidē - iegādāties un uzstādīt 17 trenažierus un vingrošanas ierīces trenažieru zālei 

pielāgotajās telpās.  

Pašvaldībā ir veikta paredzamo darbu iepirkuma procedūra, kā ietvaros noskaidrots, ka plānotās kopējās 

izmaksas sastāda EUR 17 576,04.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2019. gada 22. martam.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “MŪSDIENĪGA VINGROŠANAS APRĪKOJUMA 

IEGĀDE FIZISKO AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANAI PILTENĒ” iesnieguma iesniegšanu 

biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu iesniegumu konkursa ELFLA 

LAP apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros līdz 2019. gada 22. 

martam.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 1 757,60 (viens tūkstotis 

septiņi simti piecdesmit septiņi eiro un sešdesmit centi) no projekta kopējām izmaksām, kas 
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sastāda EUR 17 576,04 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši eiro un četri 

centi), no pašvaldības 2019. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. Projekta attiecināmās 

izmaksas sastāda        EUR 17 576,04 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši eiro 

un četri centi), bet ELFLA finansējums - EUR 15 818,44 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti 

astoņpadsmit eiro un četrdesmit četri centi).   

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) vienas darba dienas laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(A.Āķis), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Piltenes pilsētas pārvaldei 

(A.Kress). 

 

6.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 19.2.2. 

„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS” TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAI 

ZLĒKU PAGASTĀ 

(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta koordinatorei E.Roģei. 

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklātu projektu iesniegumu konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk - ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – LAP) 

apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas 2015-2020” ietvaros izsludinājusi biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts 

paredzēts pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem - to 

labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei.  

2019. gada 19. februārī Ventspils novada domes Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja pieņēma 

lēmumu (protokols Nr. 1, 3.§) iesniegšanai konkursā izvirzīt projektu “TERITORIJAS 

LABIEKĀRTOŠANA PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANAI ZLĒKU CIEMĀ”, kā 

ietvaros Zlēku pagasta Zlēku ciema “Pūcītes” un “Kultūras nams” plānots ierīkojot "Vecās pagastmājas 

dārzu", aktīvās atpūtas vietu bērniem, lapeni, ugunskura vietu, auto stāvlaukumu, velosipēdu turētāju, 

vides objektu jaunlaulātajiem, svētku egles laukumu, bruģētas pastaigu takas ar tiltiņiem un soliem, 

ierīkojot apgaismojumu un veicot citus uzlabojumus pagasta centra sakārtošanā un pakalpojumu 

pieejamības veicināšanā. 

Pašvaldībā ir izstrādāta projektā veicamo aktivitāšu tāme. Plānotās kopējās izmaksas sastāda EUR 

267 704,14.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2019. gada 22. martam.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, 

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA 

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANAI ZLĒKU CIEMĀ” iesnieguma iesniegšanu 

biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atklāta projektu iesniegumu konkursa ELFLA 

LAP apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros līdz 2019. gada 22. 

martam.  
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2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanas nodrošināšanai EUR 222 704,14 (divi simti 

divdesmit divi tūkstoši septiņi simti četri eiro un četrpadsmit centi) no projekta kopējām 

izmaksām, kas sastāda EUR 267 704,14 (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četri 

eiro un četrpadsmit centi), no pašvaldības 2020. gada projektiem paredzētajiem līdzekļiem. 

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši eiro un nulle centi), bet 

ELFLA finansējums - EUR 45 000 (četrdesmit pieci tūkstoši eiro un nulle centi).   

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) vienas darba dienas laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(A.Āķis), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Zlēku pagasta pārvaldei (D. 

Cekule). 

7.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

 (ziņo: K.Strika) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu vadītājai K.Strikai 

K.Strika informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz 2016.gada 14.janvāra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajiem objektu atlases 

kritērijiem un attiecināmo izmaksu sadalījumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (protokols 

Nr.66; 5.un 6.§) īstenošanai un 2017.gada 31.augustā apstiprinātajiem grozījumiem (protokols Nr.4; 

5.§), kurā tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, Vārves 

pagastam sākotnēji apstiprinātā attiecināmo izmaksu kopsumma- 498 006.99 EUR. Lai veiktu divu 

autoceļu Va-10 “Zīles ceļš” un Va-15 “Sušķu ceļš” pārbūvi Vārves pagastā, nepieciešams apstiprināt 

attiecināmo izmaksu apmēru 462 081,40 EUR, bet starpību novirzīt uz Tārgales pagasta attiecināmām 

izmaksām.  

2018.gada decembrī ir noslēdzies iepirkums "Pašvaldības autoceļu posmu pārbūve Tārgales, Užavas un 

Vārves pagastā, Ventspils novadā" ar identifikācijas nr. Nr.VND2018/65 un cenu aptauja 

būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai autoceļu Va-10 “Zīles ceļš” un Va-15 “Sušķu ceļš” pārbūves 

darbu laikā projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā” īstenošanai: 

Izmaksu pozīcija Pretendents/ darbu veicējs Līguma summa ar PVN, 

EUR 

Pašvaldības autoceļu pārbūve SIA “Venta 1” 295 614,70 

Būvuzraudzība SIA “SNB projekti” 4 593,16 

Būvprojekta izstrāde SIA “PBT” 6 171,00 

Autoruzraudzība SIA “PBT” 2 178,00 

 Kopā: 308 556,86 

Izmaksu sadalījums: 

1. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 288 016,78 EUR, no tām: 

1.1.Publiskais finansējums Vārves pagastam, 90%= 259 215,10 EUR 

1.2.Pašvaldības līdzfinansējums, 10%= 28 801,68 EUR 

2. Līdz ar projekta pieteikuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā tiks iesniegts priekšapmaksas 

pieprasījums 20% apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma apmēra. Pieejamais avanss, 20%= 

51 843,02  EUR. 

3. Projekta neattiecināmās izmaksas (BP izstrāde, asfalta seguma izbūves izmaksas): 20 540,08 EUR. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, 

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

1. Apstiprināt attiecināmo izmaksu apmēru Vārves pagastam 462 081,40 EUR. 

 

2. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, būvdarbu veikšanai, 

autoruzraudzībai un būvuzraudzībai objektā “Pašvaldības autoceļu pārbūve Vārves pagastā, 

Ventspils novadā” 250 542,84 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro 

un 84 centi), tajā skaitā PVN 21% apmērā un projekta neattiecināmās izmaksas- 20 540,08 EUR. 

 

3. Aizņēmuma izlietošanu veikt 2019.gadā, pamatojoties uz darbu izpildes grafiku. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2020.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 10 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.  
 

6. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē 10 darba dienu laikā no lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas no 

Lauku atbalsta dienesta. 

 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), 

Attīstības nodaļai (G.Roderte).  

 

8.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

 (ziņo: K.Strika) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu vadītājai K.Strikai 

K.Strika informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz 2016.gada 14.janvāra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajiem objektu atlases 

kritērijiem un attiecināmo izmaksu sadalījumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (protokols 

Nr.66; 5.un 6.§) īstenošanai un 2017.gada 31.augustā apstiprinātajiem grozījumiem (protokols Nr.4; 

5.§), kurā tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, Užavas 

pagastam sākotnēji apstiprinātā attiecināmo izmaksu kopsumma- 205 164.48 EUR. Lai veiktu autoceļa 

Uz-16 “Rukši-Lielais tilts” pārbūvi Užavas pagastā, nepieciešams apstiprināt attiecināmo izmaksu 

apmēru            196 443,28 EUR, bet starpību novirzīt uz Tārgales pagasta attiecināmām izmaksām. 

2018.gada decembrī ir noslēdzies iepirkums "Pašvaldības autoceļu posmu pārbūve Tārgales, Užavas un 

Vārves pagastā, Ventspils novadā" ar identifikācijas nr. Nr.VND2018/65 un cenu aptauja 

būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai objektā projekta “Pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši-Lielais 

tilts” pārbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā” īstenošanai: 
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Izmaksu pozīcija Pretendents/ darbu veicējs Līguma summa ar PVN, 

EUR 

Pašvaldības autoceļu pārbūve SIA “Venta 1” 114 421,70 

Būvuzraudzība SIA “SNB projekti” 1 887,60 

Būvprojekta izstrāde SIA “PBT” 1 694,00 

Autoruzraudzība SIA “PBT” 1 210,00 

 Kopā: 119 213,30 

Izmaksu sadalījums: 

1. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 108 854,76 EUR, no tām: 

1.1.Publiskais finansējums Užavas pagastam, 90%= 97 969,28 EUR 

1.2.Pašvaldības līdzfinansējums, 10%= 10 885,48 EUR 

2. Līdz ar projekta pieteikuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā tiks iesniegts priekšapmaksas 

pieprasījums 20% apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma apmēra. Pieejamais avanss, 20%= 19 

593,86  EUR. 

3. Projekta neattiecināmās izmaksas (BP izstrāde, asfalta seguma izbūves izmaksas): 10 358,54 EUR. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, 

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

1. Apstiprināt attiecināmo izmaksu apmēru Užavas pagastam 196 443,28 EUR. 

 

2. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, būvdarbu veikšanai, 

autoruzraudzībai un būvuzraudzībai objektā “Pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši-Lielais tilts” posma 

no 0,000-1,200 km pārbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā” 97 925,44 EUR (deviņdesmit septiņi 

tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro un 44 centi), tajā skaitā PVN 21% apmērā un projekta 

neattiecināmās izmaksas- 10 358,54 EUR. 

 

3. Aizņēmuma izlietošanu veikt 2019.gadā, pamatojoties uz darbu izpildes grafiku. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2020.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 5 gadu 

laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.  
 

6. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot aizņēmuma 

saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta nosacījumiem. 

Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomē 10 darba dienu laikā no lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas no Lauku atbalsta 

dienesta. 

 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), 

Attīstības nodaļai (G.Roderte).  

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

9.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

 (ziņo: K.Strika) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projektu vadītājai K.Strikai 

K.Strika informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz 2016.gada 14.janvāra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajiem objektu atlases 

kritērijiem un attiecināmo izmaksu sadalījumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (protokols 

Nr.66; 5.un 6.§) īstenošanai un 2017.gada 31.augustā apstiprinātajiem grozījumiem (protokols Nr.4; 

5.§), kurā tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, Tārgales 

pagastam sākotnēji apstiprinātā attiecināmo izmaksu kopsumma- 358 034,50 EUR. Lai veiktu autoceļa 

T-1 “Krievlauki–Ezernieki” pārbūvi Tārgales pagastā, nepieciešams apstiprināt attiecināmo izmaksu 

apmēru 411 799,62 EUR, kas veidojies pēc realizēto autoceļu pārbūves attiecināmo izmaksu atlikumiem 

Piltenes pagastā (6290,58 EUR) un Ugāles pagastā (2827,75 EUR), kā arī iekļaujot Vārves un Užavas 

pagastu attiecināmo izmaksu atlikumus. 

2018.gada decembrī ir noslēdzies iepirkums "Pašvaldības autoceļu posmu pārbūve Tārgales, Užavas un 

Vārves pagastā, Ventspils novadā" ar identifikācijas nr. Nr.VND2018/65 un cenu aptauja 

būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai objektā projekta “Pašvaldības autoceļa T-1 “Krievlauki–

Ezernieki” pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā” īstenošanai: 

Izmaksu pozīcija Pretendents/ darbu veicējs Līguma summa ar PVN, 

EUR 

Pašvaldības autoceļu pārbūve SIA “Venta 1” 276 716,23 

Būvuzraudzība SIA “SNB projekti” 4 876,30 

Būvprojekta izstrāde SIA “Global Project” 6 564,25 

Autoruzraudzība SIA “Global Project” 459,50 

 Kopā: 288 616,28 

Izmaksu sadalījums: 

1. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 176 479,27 EUR, no tām: 

1.1.Publiskais finansējums Tārgales pagastam, 90%= 158 831,34 EUR 

1.2.Pašvaldības līdzfinansējums, 10%= 17 647,93 EUR 

2. Līdz ar projekta pieteikuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā tiks iesniegts priekšapmaksas 

pieprasījums 20% apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma apmēra. Pieejamais avanss, 20%= 

31 766,27  EUR. 

3. Projekta neattiecināmās izmaksas (autoruzraudzība, būvuzraudzība, BP izstrāde, būvdarbi): 112 

137,01 EUR. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, 

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

1. Apstiprināt attiecināmo izmaksu apmēru Tārgales pagastam 411 799,62 EUR. 
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2. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, būvdarbu veikšanai, 

autoruzraudzībai un būvuzraudzībai objektā “Pašvaldības autoceļa T-1 “Krievlauki–Ezernieki” 

posma no 0,000 līdz 3,100 km pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā” 250 285,76 EUR (divi 

simti piecdesmit tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro un 76 centi), tajā skaitā PVN 21% apmērā 

un projekta neattiecināmās izmaksas- 112 137,01 EUR. 

 

3. Aizņēmuma izlietošanu veikt 2019.gadā, pamatojoties uz darbu izpildes grafiku. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2020.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 20 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.  
 

6. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē 10 darba dienu laikā no lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas no 

Lauku atbalsta dienesta. 

 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), 

Attīstības nodaļai (G.Roderte).  

 

10.§ 
PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam. 

G.Mačtams informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ievērojot to, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos var izdot iekšējos 

normatīvos aktus un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu, kā arī šim mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti 

līdzekļi 2018.gadā, tad ir izstrādāts konkursa nolikums „Ventspils novada pašvaldības 2019.gada 

Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums“. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punkta, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 2019.gada 18.marta lēmumu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, 

G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, 

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

1. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 2019.gada Kultūras projektu finansēšanas 

konkursa nolikums“ (pielikums uz 17 (septiņpadsmit) lapām). 

2. Pilnvarot Kultūras nodaļas vadītāju Z.Pamši nodrošināt šā lēmuma 1.punktā konkursa organizēšanu, 

parakstīt finansēšanas līgumus ar konkursā atbalstītā projekta pieteicēju. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu parakstīšanai. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 
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5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam 

G.Mačtamam un Kultūras nodaļai, D.Veidemanim. 

6. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un 

iespēju pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam, 3 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanas 

brīža, novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

 

11.§ 
PAR PAMATĪDZEKĻU NORAKSTĪŠANU 

 (ziņo: A.Āķis) 

 

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

A.Āķim. 

A.Āķis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2016.gada 5.decembrī Ventspils novada pašvaldība noslēdza līgumu Nr.IE/2016/120 ar SIA”Ostas 

celtnieks” par Ugāles vidusskolas sporta zāles- manēžas pārbūvi par summu 799.720,69 euro (bez PVN), 

saskaņā ar SIA”Arhitektu birojs Krasts” izstrādāto būvprojektu. 2017.gada 6.oktobrī tika noslēgta 

Vienošanās Nr.3 pie iepriekšminētā līguma par Ugāles vidusskolas sporta zāles- manēžas pārbūves 

darbu pārtraukšanu un līguma laušanu. Līdz ar to pašvaldības finanšu uzskaitē tas atspoguļojas kā 

nepabeigtās celtniecības objekts “Ugāles vidusskolas sporta zāles- manēžas pārbūve” par summu 

343.242,92 euro, kas ietver SIA”Arhitektu biroja Krasts” izstrādāto būvprojektu par summu 25.047,00 

euro, SIA”Wood Industries“ veikto būvekspertīzi par summu 4.828.99 euro, SIA”BaltLine Globe” 

veikto būvuzraudzību par summu 2325,62 euro, SIA”Ostas celtnieks” veiktos būvdarbus. 

2018.gada 15.novembrī Ventspils novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA”Samrode” par 

Ugāles vidusskolas sporta zāles- manēžas pārbūvi, saskaņā ar SIA”Balts un melns” izstrādāto 

būvprojektu, kā rezultātā, vecā 1973. gadā ekspluatācijā uzņemtā, ēka ir daļēji demontēta. Ēkas uzskaites 

(sākotnējā) vērtība ir 88.440,33 euro, atlikusī 62.454,66 euro. Saskaņā ar Komunālās nodaļas vecākā 

speciālista sniegto informāciju, vecās manēžas kopējais apbūves laukums ir 990,4m2, tai skaitā 

palīgtelpu apbūves laukums 120,18m2. Atbilstoši jaunās manēžas projektam, vecā manēžas ēka ir 

demontēta saglabājot palīgtelpu daļu. Līguma ietvaros ir demontēta arī tā manēžas daļa, kas tika 

uzbūvēta 2016., 2017.gada laikā. Daļu no šiem demontētajiem un neiebūvētajiem materiāliem, par 

summu 90.335,62 euro, Ventspils novada pašvaldība ir saņēmusi no SIA”Ostas celtnieks” pēc būvdarbu 

pārtraukšanas. Lielāko daļu no šiem būvmateriāliem turpmāk paredzēts izmantot manēžas būvniecībā, 

daļu plānots pārdot. Pašvaldības finanšu uzskaitē tie ir iekļauti krājumu sastāvā (konts 2119). 

Līdz ar to, no Ventspils novada pašvaldības finanšu uzskaites ir norakstāms: 

1. “nedzīvojamā ēka – Vidusskolas sporta zāle Ugāles pag.” vecās manēžas ēkas daļa (proporcionāli 

demontētajam apbūves laukumam) 54876,11 euro (t.i. uzskaites vērtība 77.708,55, uzkrātais 

nolietojums 22.832,44 euro); 

2. nepabeigtās celtniecības objekts “Ugāles vidusskolas sporta zāles- manēžas pārbūve” - 2016., 

2017.gadā veiktā rekontrukcija, par summu 343.242,92 euro, kas ietver SIA”Arhitektu biroja 

Krasts” izstrādāto būvprojektu par summu 25.047,00 euro, SIA”Wood Industries“ veikto 

būvekspertīzi par summu 4.828.99 euro, SIA”BaltLine Globe” veikto būvuzraudzību par summu 

2325,62 euro, SIA”Ostas celtnieks” veiktos būvdarbus. 

Finanšu komiteja izskatījusi un atbalstījusi šo jautājumu šā gada 14.martā. 

Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Ventspils novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.7 “Par grāmatvedības 

organizāciju un kārtošanu Ventspils novada pašvaldībā (Grāmatvedības politika)”,  un pamatojoties uz 

Finanšu komitejas 14.03.2019.sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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G.Mačtams, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, 

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

1. Norakstīt no Ventspils novada pašvaldības finanšu uzskaites pamatlīdzekļa “nedzīvojamā ēka – 

Vidusskolas sporta zāle Ugāles pag.” vecās manēžas ēkas daļu (proporcionāli demontētajam apbūves 

laukumam) 54.876,11 euro (t.i. uzskaites vērtība 77.708,55, uzkrātais nolietojums 22.832,44 euro); 

 

2. Norakstīt no Ventspils novada pašvaldības finanšu uzskaites nepabeigtās celtniecības objektu 

“Ugāles vidusskolas sporta zāles- manēžas pārbūve” - 2016., 2017.gadā veiktā rekontrukcija, par 

summu 343.242,92 euro. 

 

3. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību šā lēmuma 1. un 2. puntā minētās darbības 

iekļaut 2018.gada pārskatā. 

 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Ugāles vidusskolai, Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis), Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis).  

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

Sēdi slēdz plkst. 14.10 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                            

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


