
 

 
 

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 

 

2020.gada 16.aprīlī                                                                                62 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 
 

Saskaņā ar novada domes priekšsēdētāja 09.04.2020.rīkojumu Nr.59-p “Par domes un komiteju sēžu 

norisi attālināti”, Ventspils novada domes sēde notiek attālināti - videokonferences režīmā. 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams                      

                                    Andris Jaunsleinis        
                 Ilva Cērpa          

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Aigars Azis 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis          

                                    Andris Vārpiņš 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Artis Kuģenieks 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

 

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

 

1. Par izglītojamo ēdināšanas valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības budžeta līdzekļu 

izlietojumu ārkārtas situācijas laikā. 

2. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

3. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 

“Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, 

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

Apstiprināt šādu 2020.gada 16.aprīļa domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 
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1. Par izglītojamo ēdināšanas valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības budžeta līdzekļu 

izlietojumu ārkārtas situācijas laikā. 

2. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases. 

3. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.8 “Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”. 

 

 

1.§ 
PAR  IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS UN 

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ  

(ziņo:A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas 

izsludināšanu”, Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206 „Kārtība, kādā 

aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes 

skolēnu ēdināšanai”, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, Epidemioloģiskās drošības 

likuma 8.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, 

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

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

1. Noteikt, ka 2020.gada aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu 

nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem par laika posmu, kad valstī ir noteikta 

ārkārtējā situācija, tiek izlietota Ventspils novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējošo 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo ēdināšanai, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām 

vai daudzbērnu ģimenēm. 

 

2. Noteikt, ka neizmantotie brīvpusdienu nodrošināšanai  piešķirtie valsts budžeta līdzekļi tiek 

izlietoti Ventspils novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 

9.klašu izglītojamo, kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, 

ēdināšanai. 

 

3. Noteikt, ka, gan pirmsskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi 

ārkārtējās situācijas dēļ, gan 1.-12.klašu izglītojamie (t.sk. 1-9.klašu skolēni, kuri nesaņem 

valsts budžeta finansējumu), kuru dzīvesvieta deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, un, kuri  nāk no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, vai ģimenēm, 

kas nonākušas krīzes situācijā, var saņemt atbalstu ēdināšanai no pašvaldības budžetā 

paredzētajiem līdzekļiem izglītojamajiem. 

 

4. Atbalsts ēdināšanai šā lēmuma 1., 2.un 3.punktā minētajiem izglītojamajiem tiek sniegts 

pārtikas paku veidā. 

 

5. Noteikt, ka šā lēmuma 3.punktā minētajām daudzbērnu un citām krīzes situācijā 

nonākušajām ģimenēm pārtikas paku saņemšanai, ir veicama pieteikšanās Sociālajā dienestā. 

 

6. Noteikt, ka pārtikas pakas tiek izsniegtas katram bērnam ne vairāk kā divas reizes kalendārajā 

mēnesī. 
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7. Nodrošināt ēdināšanas izdevumu atbalstu no 2020.gada 15.aprīļa līdz rīkojuma par ārkārtas 

situācijas izbeigšanos, atcelšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.maijam. 

 

8. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par pieejamo 

atbalstu izglītojamo ēdināšanai pašvaldības mājas lapā (www.ventspilsnovads.lv). 

 

9. Uzdot pilsētas/pagastu pārvaldēm nodrošināt pārtikas paku saņemšanu un piegādi, atbilstoši šā 

lēmuma 1., 2. un 3.punktā minēto ģimeņu dzīvesvietām Ventspils novada administratīvās 

teritorijas robežās. 

 

10. Noteikt kā atbildīgo par lēmuma izpildi Sociālā dienesta vadītāju, sadarbībā ar attiecīgo 

izglītības iestāžu vadītājiem un Izglītības pārvaldi. 

 

11. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim.  

 

12. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas 

nodot šī lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Sociālam 

dienestam (I.Rudbaha), Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), visām Ventspils novada izglītības 

iestādēm, pilsētas/pagastu pārvaldēm,  pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim, sabiedrisko 

attiecību speciālistam (D.Veidemanis). 

 

2.§ 
PAR AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO VALSTS KASES  

(ziņo:A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2019. gada 17. maijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 19-08-AL17-A019.2203-000005 

“Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā” apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma 

saņemšanai.  

2020. gada 26. martā Pašvaldības Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA 

“Ventbetons-V” par būvdarbu veikšanu Ances pagasta sporta laukuma labiekārtošanai. Līguma 

summa sastāda 74 642,33 eiro ar PVN.  

Pēc veiktās cenu aptaujas noskaidrots, ka līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu tiks 

slēgts ar SIA “BŪUZ” par līguma summu 2 107,95 eiro ar PVN. 

Autoruzraudzības pakalpojumus nodrošinās SIA “PBT” par līguma summu 726,00 eiro ar PVN. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 77 476,28 eiro ar PVN, no kurām 45 000 EUR ir ELFLA 

finansējums. Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas sastāda 50 000,00 eiro. Pašvaldība ir 

saņēmusi publiskā finansējuma avansu 9 000,00 eiro apmērā. 

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

10.12.2019. Ministru kabineta noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 11.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, 

G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e 

m j: 

1. Piešķirt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 18 476,28 eiro apmērā no 

pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.  

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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2. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, būvdarbu 

veikšanai projekta “Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā” ietvaros 50 000 eiro 

(piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā. 

 

3. Aizņēmuma izņemšanu veikt 2020. gadā, pamatojoties uz darbu izpildes grafiku. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2021. gada 1. janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 

3 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 2019. gada 10. 

decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

11.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 05.05.2020. 

 

7. Uzdot Kancelejai (L. Zernevica) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(A. Āķis), Attīstības nodaļai (E. Roģe).  

 

3.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2018.GADA 22.FEBRUĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.8 „SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI UN TO 

PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA” 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā to, ka valstī izsludināta ārkārtas situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, arvien 

vairāk iedzīvotāju nonāk krīzes situācijā un viņiem sniedzama vienreizēja palīdzība dažādu 

jautājumu risināšanā, nepieciešams izdarīt grozījumus Ventspils novada domes 2018.gada 

22.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas 

kārtība”, lai šajos apstākļos papildus noteiktu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību veidus 

personu (ģimeņu) pamatvajadzību nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 43.panta trešo daļu un 45.panta pirmo daļu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro, ceturto un piekto daļu, likumu „Par valsts 

institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 35. un 36.pantu,  atklāti 

balsojot: PAR –15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, 

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

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

1. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus „Grozījumi Ventspils novada domes 

2018.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to 

piešķiršanas kārtība”” (pielikumā projekts uz vienas lapas).  

 

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

parakstīšanas. 

 

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

protokola, saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas nosūtīt tos elektroniskā 

veidā (elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
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attīstības ministrijai.  

 

4. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) pēc saistošo noteikumu parakstīšanas 

publicēt tos pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks “ un mājas lapā 

internetā.  

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

Sēdi slēdz plkst. 10.50 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


