
Ar *** apzīmētais teksts un lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju 
par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).  
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2019.gada 16.maijā                                                                                  43 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 12.00 

Sēdi atklāj plkst. 12.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams         

                Aigars Azis 

                Artis Fetlers 

                                    Aigars Matisons 

                                    Māris Dadzis 

                                    Ints Apsītis 

                                   Andis Zariņš 

                                   Andris Vārpiņš 

    

Nav ieradušies deputāti  Ilva Cērpa 

                                        Dace Vašuka 

                                        Aivars Čaklis 

                                        Gaidis Bože 

                                        Artis Kuģenieks 

                                         Andris Jaunsleinis 

 

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

 

1. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR –9 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, 

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

Apstiprināt šādu 2019.gada 16.maija domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. 

 

1.§  

PAR  VENTSPILS NOVADA 

SPORTISTU UN TRENERU APBALVOŠANU 
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 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas 08.05.2019. lēmumu  „Par naudas balvu un 

Atzinības rakstu piešķiršana sportā par izciliem sasniegumiem“ un pamatojoties uz Ventspils novada 

domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 34 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 

piešķiršanas kārtību un apmēru“ 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 27.punktu 

un Finanšu komitejas 09.05.2019.sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –9 (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš), PRET  – nav, ATTURAS – 

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

1. Piešķirt Atzinības rakstus un naudas balvas sportā (vald.f. 15.03.): 

 

1.1. Robertam Mažrimam (personas kods ***, adrese: ***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

audzēknim par iegūto 1. vietu augstlēkšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U18 

grupā  – 100,00 euro pēc nodokļu nomaksas;  

 

1.2. Klāvam Bogdanovam (personas kods ***, adrese:***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

audzēknim par iegūto 1.vietu šķēpa mešanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā  U 16 

grupā,  – 100,00 EUR  pēc nodokļu nomaksas;  
 

1.3. Arno Kiršteinam (personas kods ***, adrese: ***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim 

par veiksmīgu audzēkņa sagatavošanu vieglatlētikā Latvijas Republikas čempionātā  – 50.00 

euro pēc nodokļu ieturēšanas; 
 

1.4. Aivaram Čaklim (personas kods ***, adrese:***), par veiksmīgu audzēkņa sagatavošanu 

Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā – 50,00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim) veikt naudas balvu izmaksu līdz 

28.05.2019., šā lēmuma 1. punktā minētajām personām. 

 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētos Atzinības rakstus. 

 

4. Noteikt, ka šajā lēmumā 1.punktā noteiktais apbalvojums tiek piešķirts svinīgā pasākumā 

28.05.2019. 

 

5. Uzdot Ventspils novada BJSS direktorei J.Ziemelei paziņot šā lēmuma 1.punktā minētām personām 

par ierašanos uz svinīgo pasākumu līdz  23.05.2019. 

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot  pašvaldības izpiddrirektoram J.Krilovskim. 

 

8. Uzdot Kancelejai (L.Zernevicai) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu BJSS direktorei (J.Ziemelei), Kancelejai (E.Ozoliņa), 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim), pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim. 

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

Sēdi slēdz plkst. 12.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

        

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


