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Nr. ____________

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada -

Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs

Protokolē -

Ilona Stradiņa, Lietvedības un attīstības nodaļas vecākā speciāliste

Piedalās Deputāti:

Administrācija:

Jānis Abakuks
Viesturs Ameļins
Gunita Ansone
Gaidis Bože
Aivars Čaklis
Māris Dadzis
Andris Jaunsleinis
Aira Kajaka
Raitis Krūmiņš
Mārtiņš Libkovskis
Guntis Mačtams
Ginta Roderte
Nellija Sileviča
Dainis Veidemanis
Dainis Valdmanis, izpilddirektors
Ineta Zviedre, Juridiskās nodaļas vadītāja
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Preses pārstāvji:

Marlena Zvaigzne, SIA „ Ventas Balss” korespondente
Kārlis Lithens , ziņu aģentūras LETA korespondents

Novada iedzīvotāju
pārstāvis:

Sergejs Gapčuks, Usmas pagasta iedzīvotājs

Nepiedalās Deputāte

Ginta Roderte, attaisnojošu iemeslu dēļ

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut 7. punktu
„Par līdzfinansējumu ERAF projektam” un aicina atklāti balsot par sapulces darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR - 14 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
Apstiprināt novada domes sēdes darba kārtību kopumā.
Sēdes darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Par novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu izveidošanu.
Par novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju iecelšanu.
Par novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju darba samaksu.
Par novada domes komisiju izveidošanu.
Par Ventspils novada Vēlēšanu komisiju.
Par pilnvarojumu kontrolēt noteikumu ievērošanu.
Par līdzfinansējumu ERAF projektam.

1. §
PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTU UN PILSĒTAS PĀRVALŽU IZVEIDOŠANU
(ziņo: A.Mucenieks)

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina izveidot novadā 11 pagastu pārvaldes un
vienu pilsētas pārvaldi, veidojot tās kā budžeta iestādes, un aicina deputātus atklāti balsot par
iesniegto lēmuma projektu kopumā.
Citu ierosinājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.¹ pantu, atklāti balsojot: PAR - 14
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Izveidot sekojošas Ventspils novada pašvaldības iestādes, nosakot to atrašanās vietu:
1.1. Piltenes pilsētas pārvalde – Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620;
1.2. Ances pagasta pārvalde – “Ausmas”, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612;
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1.3. Jūrkalnes pagasta pārvalde – “Krasti”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626;
1.4. Popes pagasta pārvalde – “Pagastmāja”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614;
1.5. Puzes pagasta pārvalde – “Valde”, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613;
1.6. Tārgales pagasta pārvalde – “Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621;
1.7. Ugāles pagasta pārvalde – “Pagastnams”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615;
1.8. Usmas pagasta pārvalde – “Auseklīši”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619;
1.9. Užavas pagasta pārvalde – “Avoti”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627;
1.10. Vārves pagasta pārvalde – Skolas ielā 1, Zūras, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623;
1.11. Ziru pagasta pārvalde – “Saulgrieži”, Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624;
1.12. Zlēku pagasta pārvalde – “Pūcītes”, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617.
2. Noteikt, ka pagasta vai pilsētas pārvaldē ietilpst attiecīgajā teritorijā esošās iestādes un
struktūrvienības saskaņā ar novada domes apstiprināmajiem pārvalžu nolikumiem.
2. §
PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTU UN PILSĒTAS
PĀRVALŽU VADĪTĀJU IECELŠANU
(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Jaunsleinis, G.Ansone, A.Kajaka, M.Dadzis, G.Bože,
A.Čaklis, J.Abakuks, N.Sileviča, M.Libkovskis, G.Mačtams)

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina balsot par katru pārvaldes vadītāja amata
kandidātu balsot atsevišķi, un deputātu iepazīstināšanai ar katru no šī amata kandidātiem dod
vārdu novada pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim.
D.Valdmanis Ances pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt līdzšinējo Ances
pagasta izpilddirektori, novada domes deputāti Airu Kajaku.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidāti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 13
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš,
M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS
- nav, balsojumā nepiedalās A.Kajaka, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Iecelt Ances pagasta pārvaldes vadītāja amatā Airu Kajaku.
D.Valdmanis Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt līdzšinējo
Jūrkalnes pagasta Saimniecības daļas vadītāju Ivaru Grundmani.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidātu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 14
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
2. Iecelt Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja amatā Ivaru Grundmani.
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D.Valdmanis Popes pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt bijušo Popes
pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieku Vilni Krauzi.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidātu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 14
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
3. Iecelt Popes pagasta pārvaldes vadītāja amatā Vilni Krauzi.
D.Valdmanis Puzes pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt līdzšinējo Puzes
pagasta izpilddirektoru Viesturu Puduli-Indānu.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidātu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 14
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
4. Iecelt Puzes pagasta pārvaldes vadītāja amatā Viesturu Puduli-Indānu.
D.Valdmanis Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt līdzšinējo
Tārgales pagasta izpilddirektoru Mārci Laksbergu.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidātu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 14
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
5. Iecelt Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja amatā Mārci Laksbergu.
D.Valdmanis Užavas pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt līdzšinējo Užavas
pagasta Bāriņtiesas priekšsēdētāju Laimu Erlihu-Štranku.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidāti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 14
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
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6. Iecelt Užavas pagasta pārvaldes vadītāja amatā Laimu Erlihu-Štranku.
D.Valdmanis Vārves pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt līdzšinējo Vārves
pagasta izpilddirektori Anželiku Brālīti.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidāti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 14
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
7. Iecelt Vārves pagasta pārvaldes vadītāja amatā Anželiku Brālīti.
D.Valdmanis Ziru pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt līdzšinējo Ziru pagasta
izpilddirektori Dzidru Ceriņu.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidāti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 14
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
8. Iecelt Ziru pagasta pārvaldes vadītāja amatā Dzidru Ceriņu.
D.Valdmanis Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt līdzšinējo Zlēku
pagasta izpilddirektori Daigu Cekuli.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidāti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 14
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
9. Iecelt Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja amatā Daigu Cekuli.
D.Valdmanis Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt līdzšinējo Ugāles
pagasta kancelejas vadītāju Helēnu Boitmani.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidāti.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 14
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
10. Iecelt Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja amatā Helēnu Boitmani.
D.Valdmanis Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju pārvaldes vadītāja amatam iesaka apstiprināt
līdzšinējo Piltenes pilsētas izpilddirektoru, novada domes deputātu Jāni Abakuku.
Citu ierosinājumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu apstiprināt amatā šo kandidātu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 13
(V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš,
M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS
- nav, balsojumā nepiedalās J.Abakuks , Ventspils novada dome n o l e m j:
11. Iecelt Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju pārvaldes vadītāja amatā Jāni Abakuku.

D.Valdmanis informē, ka Usmas pagasta pārvaldes vadītāja amatam pieteikušies divi
kandidāti: bijušais Usmas pagasta padomes priekšsēdētājs Gendrihs Šķesters un bijušais Usmas
pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieka vietas izpildītājs Ēriks Upīts.
Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar Usmas pagasta
iedzīvotāju parakstītām atbalsta vēstulēm katram pretendentam, kur atbalstītāju skaits nedaudz
lielāks ir Ē.Upītam. 46 pagasta iedzīvotāju paraksti ir atrodami abās vēstulēs.
Deputāte G.Ansone, kura divas nedēļas ir pildījusi Usmas pagasta izpilddirektora vietas
izpildītāja pienākumus, atzīst, ka problēmas šajā pagastā ir visai lielas, ka pagasta vadība pēdējā
laikā pieļāvusi virkni pārkāpumu, ka vietējo iedzīvotāju domas dalās, un izsaka atbalstu
G.Šķestera kandidatūrai.
Deputāts M.Dadzis atbalsta šo kandidatūru un aicina pārējos deputātus balsot PAR.
Deputāte A.Kajaka iebilst un ierosina izvirzīt kādu trešo pretendentu Usmas pagasta pārvaldes
vadītāja amatam, ja reiz neviens no esošajiem kandidātiem nav pienācīgā veidā pildījis
pienākumus savu pilnvaru laikā.
Deputāti A.Čaklis un N.Sileviča aicina uzticēties pagasta iedzīvotāju viedoklim, kur
vairākums tomēr atbalsta Ē.Upītu.
Deputāts A.Jaunsleinis ierosina apstiprināt G.Šķestera kandidatūru uz pārbaudes laiku, kā arī
organizēt Usmas pagasta iedzīvotāju kopsapulci objektīvai situācijas noskaidrošanai, uz kuru
uzaicināt abus kandidātus. Atbilstoši sapulces rezultātiem var arī izsludināt konkursu uz šo
amatu.
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Deputāts M.Libkovskis atbalsta šo viedokli, jo viņam nav pārliecības par parakstu vākšanas
objektivitāti.
Sapulces vadītājs aicina deputātus balsot par G.Šķestera apstiprināšanu Usmas pagasta
pārvaldes vadītāja vietas izpildītāja amatā uz laiku līdz pārvaldes vadītāja iecelšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 69.² pantu, atklāti balsojot: PAR - 11
(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis,
G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 3 (A.Čaklis, A.Kajaka,
N.Sileviča), Ventspils novada dome n o l e m j:
12. Par Usmas pagasta pārvaldes vadītāja vietas izpildītāju apstiprināt Gendrihu Šķesteru,
uz laiku līdz pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanai.
Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma
projektu kopumā.
Atklāti balsojot: PAR - 14 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,
A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča,
D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
13. Apstiprināt iesniegto lēmuma projektu kopumā.
13.1. Uzdot novada domes administrācijai izziņot Usmas pagasta iedzīvotāju sapulci
līdz š.g. 30.jūlijam, publicējot informāciju laikrakstā „Ventas Balss” un
uzdodot Usmas pagasta pārvaldes vadītāja v.i. G.Šķesteram izlikt attiecīgu
paziņojumu pie Usmas pagasta pārvaldes.
13.2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram līdz š.g. 23.jūlijam sagatavot
konkursa nolikumu, konkursa vērtēšanas komisijas sastāvu un iesniegt
apstiprināšanai novada domes priekšsēdētājam.
13.3. Uzdot novada domes administrācijai līdz š.g. 27.jūlijam ievietot amata
konkursa sludinājumu laikrakstā „Ventas Balss” un novada domes interneta
mājas lapā ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz š.g. 10.augustam.
13.4. Komisijas izvēlēto pretendentu amatā apstiprina Ventspils novada dome
augusta sēdē.
14. Uzdot pārvalžu vadītājiem veikt iestādes pārreģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā,
informējot bankas un attiecīgās valsts iestādes par statusa / rekvizītu maiņu.
15. Uzdot pārvalžu vadītājiem izstrādāt un līdz 2009.gada 10.augustam iesniegt novada
domē pārvaldes nolikuma un pārvaldes struktūras projektus.
16. Pārvalžu vadītāji savā darbībā ievēro un pilda spēkā esošo Latvijas Republikas tiesību
aktu normas, kā arī novada domes ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības.
17. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumus ar domes
apstiprinātajiem pārvalžu vadītājiem, nosakot trīs mēnešu pārbaudes termiņu.

3. §
PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS PAGASTU UN PILSĒTAS
PĀRVALŽU VADĪTĀJU DARBA SAMAKSU
(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: G.Ansone, J.Abakuks, A.Jaunsleinis, V.Ameļins, G.Bože)
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Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu par
novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju darba samaksu. Aprēķini tika veikti un
priekšlikumi sagatavoti, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu pagastos un Piltenes pilsētā.
Deputāte G.Ansone iebilst pret šādu aprēķinu sistēmu, jo nav ņemts vērā pakļautības iestāžu
skaits pagastu pārvaldēs un to vadītāju ieguldāmā darba apjoms.
Deputāts J.Abakuks ierosina triju lielāko pārvalžu vadītājiem palielināt atalgojumu par Ls
50.00.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par šo priekšlikumu.
Atklāti balsojot: PAR - 12 (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis,
R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS - nav, balsojumā nepiedalās J.Abakuks un A.Kajaka,Ventspils novada dome nolemj:
Palielināt Ugāles, Vārves pagastu un Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju mēneša algas likmi
par Ls 50.00.
Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu
kopumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot:
PAR - 12 (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš,
M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS
- nav, balsojumā nepiedalās J.Abakuks un A.Kajaka, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Noteikt Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 850.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
2. Noteikt Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 850.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
3. Noteikt Vārves pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 850.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
4. Noteikt Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 800.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
5. Noteikt Ances pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 700.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
6. Noteikt Puzes pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 700.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
7. Noteikt Popes pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 700.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
8. Noteikt Užavas pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 600.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
9. Noteikt Usmas pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 600.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
10. Noteikt Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 600.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
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11. Noteikt Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 600.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
12. Noteikt Ziru pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas likmi Ls 600.00 apmērā (pirms
nodokļu nomaksas).
4. §
PAR NOVADA DOMES KOMISIJU IZVEIDOŠANU
(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Kajaka, M.Libkovskis, J.Abakuks, M.Dadzis, G.Bože, N.Sileviča)

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ziņo par lēmuma projektā iekļautajām sešām
novada domes komisijām un pielikumā pievienotajiem divu komisiju nolikumiem.
Turpinājumā A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu daļā par novada domes
Administratīvās komisijas izveidošanu, komisijas locekļu personālsastāvu un komisijas
Nolikuma apstiprināšanu.
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par šo lēmuma projekta daļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, atklāti balsojot: PAR - 12 (J.Abakuks,
V.Ameļins, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, G.Mačtams,
A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 2 (G.Ansone,
M.Libkovskis), Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Izveidot Ventspils novada domes Administratīvo komisiju 5 locekļu sastāvā un
par šīs komisijas locekļiem apstiprināt:
Gunitu Ansoni
Oskaru Junkaru
Mārtiņu Libkovski
Inetu Zviedri
Andri Zvinguli
2. Apstiprināt iesniegtā Ventspils novada domes Administratīvās komisijas nolikuma
projektu (Pielikumā).
3. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai.
Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu daļā par
novada domes Iepirkuma komisijas izveidošanu, komisijas locekļu personālsastāvu un komisijas
Nolikuma apstiprināšanu.
Deputāti A.Kajaka, J.Abakuks un M.Dadzis debatē par iepirkumu tehnisko specifikāciju
sagatavošanu, informācijas pieejamību, funkciju un pienākumu sadali
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par šo lēmuma projekta daļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Publisko iepirkumu
likuma 22.pantu, atklāti balsojot: PAR - 10 (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,
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A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – 4 (J.Abakuks,M.Dadzis,A.Kajaka,M.Libkovskis), Ventspils novada dome nolemj:
4. Izveidot Ventspils novada domes Iepirkuma komisiju 5 locekļu sastāvā un par
šīs komisijas locekļiem apstiprināt:
Jāni Abakuku
Māri Dadzi
Airu Kajaku
Mārtiņu Libkovski
Andri Zvinguli
5. Apstiprināt iesniegto Ventspils novada domes Iepirkuma komisijas darbības
noteikumu projektu (Pielikumā).
6. Sagatavot minētos Noteikumus parakstīšanai.
Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu daļā par
novada domes Pašvaldību mantas atsavināšanas komisijas izveidošanu un komisijas locekļu
personālsastāvu.
Deputāte A.Kajaka iebilst pret komisijas izveidošanu, jo izskatīšanai nav iesniegts iekšējā
normatīvā akta projekts, kas nosaka šādas komisijas darbību un ierosina pagaidām šo komisiju
neveidot.
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu atlikt šīs komisijas veidošanu,
līdz būs sagatavots komisijas darbību regulējošs normatīvais dokuments.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot:
PAR - 14 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis,
A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis),
PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
7. Atlikt Ventspils novada domes Pašvaldību mantas atsavināšanas komisijas
izveidošanu un atkārtoti skatīt šo jautājumu pēc komisijas darbību regulējošā
normatīvā dokumenta iesniegšanas apstiprināšanai.
Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu daļā par
novada domes Izglītības komisijas izveidošanu un komisijas locekļu personālsastāvu.
Deputāte G.Ansone lūdz izslēgt viņu no komisijas sastāva, jo viņa jau vada novada domes
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komiteju. Savā vietā deputāte ierosina apstiprināt Aldi
Aumali.
Deputāts A.Jaunsleinis atbalsta G.Ansones lūgumu.
Deputāte N.Sileviča atzīmē, ka komisijas sastāvā nav neviena pārstāvja no novada lielajām
skolām, tāpēc ierosina palielināt komisijas locekļu skaitu un komisijas sastāvā iekļaut vēl vienu
komisijas locekli: Baibu Šulcu.
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par šo lēmuma projekta daļu kopumā.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot:
PAR - 14 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis,
A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis),
PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
8. Izveidot Ventspils novada domes Izglītības komisiju 6 locekļu sastāvā un par šīs
komisijas locekļiem apstiprināt:
Aldi Aumali
Ainu Klimoviču
Edgaru Naudiņu
Nelliju Sileviču
Baibu Šulcu
Inu Teibi

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu daļā par
novada domes Sociālo lietu komisijas izveidošanu un komisijas locekļu personālsastāvu.
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par šo lēmuma projekta daļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot:
PAR - 14 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis,
A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis),
PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
9. Izveidot Ventspils novada domes Sociālo lietu komisiju 5 locekļu sastāvā un par
šīs komisijas locekļiem apstiprināt:
Skaidrīti Bruhanovu
Intu Rudbahu
Intu Silarāju
Skaidrīti Sproģi
Aigu Strazdiņu
Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu daļā par
novada domes Budžeta un finanšu komisijas izveidošanu un komisijas locekļu personālsastāvu.
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par šo lēmuma projekta daļu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot:
PAR - 13 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis,
A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav,
ATTURAS – 1 (A.Mucenieks), Ventspils novada dome n o l e m j:
10. Izveidot Ventspils novada domes Budžeta un finanšu komisiju 5 locekļu sastāvā
un par šīs komisijas locekļiem apstiprināt:
Aivaru Mucenieku

12

Ilzi Ramani
Litu Rollandi
Zandu Šnepsti
Daini Valdmani

5. §
PAR VENTSPILS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJU
(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Jaunsleinis, A.Kajaka, J.Abakuks)

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma
projektu par Ventspils novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu, tās skaitlisko sastāvu un
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu.
Deputāti A.Jaunsleinis un A.Kajaka precizē procedūras jautājumus un atbalsta iesniegtos
priekšlikumus.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, likuma „Par pilsētu,
rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 1.panta pirmo
daļu un 9.pantu, atklāti balsojot: PAR - 14 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože,
A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams,
A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada
dome n o l e m j:
1. Noteikt Ventspils novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaitlisko sastāvu - 7
komisijas locekļi.
2. Noteikt Ventspils novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas
termiņu līdz š.g. 15.augustam.
3. Uzdot pašvaldības administrācijai attiecīgus paziņojumus izlikt redzamā vietā pie
novada domes ēkas, novada pilsētas un pagastu pārvaldes ēkām.

6. §
PAR PILNVAROJUMU KONTROLĒT NOTEIKUMU IEVĒROŠANU
(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Kajaka, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis)

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ziņo, ka, atbilstoši spēkā esošajām tiesību
normām, novada domei ir jāpilnvaro pašvaldības amatpersonas, kurām būs tiesības kontrolēt
transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras
piekrastes un aizsargājamās dabas teritorijās, un bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolus-paziņojumus. Ir saņemti priekšlikumi no piekrastes pagastu
pārvaldēm par kontroles tiesību piešķiršanu Vārves, Tārgales, Užavas un Jūrkalnes pagastu
pārvalžu vadītājiem.
Deputāti A.Kajaka un M.Libkovskis izsaka atbalstu šādam pilnvarojumam.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar noteikumiem Ministru
kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr. 568 ”Kārtībā, kādā noformējams administratīvā
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pārkāpuma protokols – paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu
pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes kāpu aizsargjoslā un
pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”, atklāti balsojot: PAR - 14 (J.Abakuks,
V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš,
M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS
- nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Pilnvarot sekojošas novada pašvaldības amatpersonas kontrolēt mehānisko
transporta līdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu
ārpus autoceļiem Baltijas jūras kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā:
1.1. Vārves pagasta teritorijā – Vārves pagasta pārvaldes vadītāju Anželiku Brālīti;
1.2. Tārgales pagasta teritorijā – Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci Laksbergu;
1.3. Užavas pagasta teritorijā – Užavas pagasta pārvaldes vadītāju Laimu ErlihuŠtranku;
1.4. Jūrkalnes pagasta teritorijā – Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāju Ivaru
Grundmani.
7. §
PAR LĪDZFINANSĒJUMU ERAF PROJEKTAM
(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: G.Ansone, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis)

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar Stiklu speciālās
internātpamatskolas iesniegumu par atbalstu projekta realizācijai un līdzfinansējuma piešķiršanu
Deputāte G.Ansone interesējas par skolas īpašumtiesību sakārtošanas jautājumiem.
Deputāti M.Libkovskis un A.Jaunsleinis ierosina atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu tik
vērienīga un novadam nozīmīga projekta realizācijai.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu atbalstīt līdzfinansējuma
piešķiršanu ERAF projekta realizācijai Stiklu speciālajā internātpamatskolā.
Pamatojoties uz likuma ” Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar MK 2008.gada 11.novembra
noteikumu Nr 940 ” Noteikumi par darbības programmas ” Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitāti ”Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana” II daļas 15.punktu, atklāti balsojot: PAR - 14 (J.Abakuks, V.Ameļins,
G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis,
G.Mačtams, A.Mucenieks, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu LVL 14759.00 apmērā (15% no kopējās projekta
summas: LVL 98392.00) ES SF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi“
papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana” īstenošanai.
2. Minēto summu paredzēt Ventspils novada domes 2010.gada budžetā.
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3. Uzdot izveidotajai darba grupai (Ventspils rajona padomes sēdes lēmums (protokols
Nr.51, 6.§)) projekta pieteikumu ar pielikumiem iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā
līdz š.g. 28.jūlijam.

=====================================================================
Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks paziņo par domes nākamās sēdes sasaukšanu
2009.gada 30.jūlijā plkst. 10.00.

Sēdi slēdz plkst. 11.55
Sēdi vadīja

A.Mucenieks _______________

Sēdi protokolēja

I.Stradiņa

_______________

