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2009.gada  6.augustā                                                                                              5 
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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:  Jānis Abakuks 

   Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Māris Dadzis 

Andris Jaunsleinis 

Aira Kajaka 

Raitis Krūmiņš 

Mārtiņš Libkovskis 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Nellija Sileviča 

Dainis Veidemanis 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, izpilddirektors 

   Ineta Zviedre, Juridiskās nodaļas vadītāja    

 

Preses pārstāvji: Marlena Zvaigzne, SIA „ Ventas Balss” korespondente   

   Kārlis Lithens , ziņu aģentūras LETA korespondents   

 

Uzaicināti - 

Administrācija: Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

   Voldemārs Akmentiņš,Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodaļas vadītājs 

Pagasta pārvalžu 
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vadītāji:  Dzidra Ceriņa, Ziru pagasta pārvaldes vadītāja 

   Gendrihs Šķesters, Usmas pagasta pārvaldes vadītāja v.i. 

 

Iestādes vadītājs: Edgars Naudiņš, Ziru pamatskolas direktors  

 

Nepiedalās - 

Deputāti  Viesturs Ameļins, attaisnojošu iemeslu dēļ 

Aivars Čaklis, attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

 

Sēdes darba kārtība: 
 

1. Par Ziru pamatskolas likvidāciju. 

2. Par Usmas pamatskolas likvidāciju. 

3. Par Kuldīgas un Ventspils rajonu pašvaldību sadarbības apvienības darbības izbeigšanu. 

4. Par novada domes Komunālo pakalpojumu, pašvaldības nekustamo īpašumu un 

transporta komisijas izveidošanu. 

5. Par grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos. 

6. Par viena audzēkņa uzturēšanas izmaksām Ventspils novada Bērnu namā „ Stikli”. 

7. Par Ventspils novada Sociālo dienestu.  

 

 

1. § 
PAR ZIRU PAMATSKOLAS LIKVIDĀCIJU 

(ziņo: G.Ansone; debatēs: A.Mucenieks, A.Jaunsleinis,  

A.Kajaka, M.Dadzis, D.Veidemanis, G.Mačtams) 

 

     G.Ansone ziņo, ka sakarā ar nepietiekamo skolēnu skaitu novada mazajās skolās, deputātiem 

ir jāapspriež smags jautājums un jālemj par šo skolu likvidāciju, iepazīstina ar lēmuma projektu. 

Jautājums ir skatīts novada dome komisijas un komitejas sēdēs. Tikai pēc 1.jūlija kļuva zināms, 

cik situācija smaga, jo līdz tam nevienam nebija domas kaut ko samazināt vai likvidēt. 

Pārsteidzis tas, ka Ziru skolas direktors kopējā sanāksmē nepiedalījās. Bērniem tika piedāvāta 

iespēja palikt mūsu novada skolās. 

     Sēdes vadītājs dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai Ainai Klimovičai situācijas 

skaidrojumam. 

     A.Klimoviča: attiecība 8 skolēni uz vienu pedagoģisko likmi, ko noteica IzM, stājās spēkā ar 

1.jūliju un novadam tas nozīmē 64 pedagoģisko likmju samazinājumu. Katram novada skolu 

direktoram tika dota iespēja modelēt situāciju uz 1.septembri. Ziru un Usmas pamatskola neko 

neiesniedza. Nav taisnīgs IzM iedalījums Ventspils novadam, kurā ir ļoti zems iedzīvotāju 

blīvums. Tika rakstītas vēstules uz visām iespējamām instancēm, lai panāktu taisnīgus 

nosacījumus, taču novads netika uzklausīts. 

     A.Jaunsleinis piebilst, ka Ministru kabinetā pieņemts lēmums, ka ar 1.janvāri koeficients 

būšot jāņem vērā, veidojot 2010.gada budžetu. Jebkuras izmaiņas mūsu valstī veikt ir ārkārtīgi 

smagi.  

     Sēdes vadītājs dod vārdu Ziru pagasta pārvaldes vadītājai Dzidrai Ceriņai. 

     Dz.Ceriņa: lēmums pagastam ir ļoti smags, nepatīk tas, ka pēdējā laikā no Užavas skolas 

uzspiež, lai bērni dotos mācīties uz turieni. Ir sarunāts, ka bērni kopā ar vecākiem apmeklēs gan 

Užavas, gan Zūru pamatskolu. Mans ieteikums – apskatīt abas skolas un tad izlemt. Ja skolu 

likvidēs, kas notiks ar skolas ēkām? 

 

     Sēdes vadītājs ierosina izteikt priekšlikumus par lēmuma projektu. 
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     A.Jaunsleinis ierosina svītrot no lēmuma projekta 5.punkta teksta daļu par transportu. 

     A.Mucenieks ierosina papildināt lēmuma projekta 6.punktu ar otru teikumu par aprēķinu 

iesniegšanu finansējuma pieprasījumam transporta izdevumu sadārdzinājumam. 

D.Veidemani interesējas par skolēnu nokļūšanu atpakaļ mājās no skolas. 

     G.Mačtams: skolā būs nodrošināta pagarinātās dienas grupa un mājup skolēni dosies jau 

sagatavojušies. 

     M.Dadzis norāda, ka lēmums par skolu slēgšanu tiek pieņemts IzM diskriminējošo normatīvo 

aktu dēļ. Tas nav mūsu lēmums, bet to piespiež darīt Izglītības un zinātnes ministrija. Mēs līdz 

pēdējam brīdim esam cīnījušies par šīm skolām. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

 

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus un nepietiekamo skolēnu skaitu Ziru pamatskolā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu, un ņemot vērā novada domes Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas (03.08.2009.) ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

deputāti (J.Abakuks, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, 

M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča),  PRET - nav,  ATTURAS – 1 

deputāts (D.Veidemanis),   Ventspils  novada  dome  n o l e m j: 

 

1. Likvidēt Ziru pamatskolu ar 2009.gada 31.augustu. 

2. Noteikt, ka Ziru pamatskolas tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un 

arhīva pārņēmēja ir Ziru pagasta pārvalde. 

3. Saskaņot  Ziru pamatskolas likvidāciju ar LR Izglītības  un  zinātnes ministriju. 

4. Ventspils novada domes priekšsēdētājam līdz 2009.gada 10.augustam izveidot 

likvidācijas komisiju. Likvidācijas komisijai līdz 2009.gada 28.augustam nodrošināt 

skolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, slēguma bilances sastādīšanu, 

mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas 

un  saistību, arhīva un lietvedības nodošanu Ziru pagasta pārvaldei. 

5. Pieprasīt no LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) 

finansējumu Ziru pamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem Ls 9843.00 apmērā. 

6. Uzdot Ziru pagasta pārvaldei līdz 2009.gada 17.augustam izstrādāt  bērnu pārvadājumu 

maršrutus un aprēķināt izmaksas nokļūšanai uz Zūru un Užavas pamatskolām. Šos 

aprēķinus iesniegt novada domei finansējuma pieprasījumam no RAPLM transporta 

izdevumu sadārdzinājumam skolēnu nokļūšanai mācību iestādē. 

 

 

2. § 
PAR USMAS PAMATSKOLAS LIKVIDĀCIJU 

(ziņo: G.Ansone; debatēs: A.Mucenieks, A.Jaunsleinis,  

A.Kajaka, M.Dadzis, D.Veidemanis, G.Mačtams) 

 

     Sēdes vadītājs par šo darba kārtības punktu skolu likvidācijas jautājuma apspriešanas 

turpinājumā dod vārdu Usmas pagasta pārvaldes vadītāja vietas izpildītājam Gendriham 

Šķesteram. 

     G.Šķesters: smagi, ka pienācis brīdis, kad skola ir jāslēdz ciet. Ir bijušas sarunas kā varētu 

saglabāt skolu. negribu nevienu vainot, jo šajos krīzes apstākļos skolotājiem varbūt izdevīgāk ir 

doties bezdarbniekos. Pagastā centīsimies darīt visu, lai saviem skolēniem nodrošinātu iespēju 
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nokļūt mācību iestādē – Ugāles vidusskolā. Reāli vērtējot situāciju, citas iespējas nav. 

Jānodrošina arī normāla izdzīvošana bērniem skolā tik tālu no mājām. 

     A.Mucenieks ierosina šajā lēmuma projektā veikt tādas pašas izmaiņas kā lēmuma projektā 

par Ziru pamatskolu. 

     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

 

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus un nepietiekamo skolēnu skaitu Usmas pamatskolā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu, un ņemot vērā novada domes Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas (03.08.2009.) ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 12 

deputāti (J.Abakuks, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – 

1 deputāts (A.Kajaka),   Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 

 

1. Likvidēt Usmas pamatskolu ar 2009.gada 31.augustu. 

2. Noteikt, ka Usmas pamatskolas tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un 

arhīva pārņēmēja ir Usmas pagasta pārvalde. 

3. Saskaņot  Usmas pamatskolas likvidāciju ar LR Izglītības  un  zinātnes ministriju. 

4. Ventspils novada domes priekšsēdētājam līdz 2009.gada 10.augustam izveidot 

likvidācijas komisiju. Likvidācijas komisijai līdz 2009.gada 28.augustam nodrošināt  

materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, slēguma bilances sastādīšanu, mantas 

vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas un 

saistību, arhīva un  lietvedības nodošanu Usmas pagasta pārvaldei. 

5. Pieprasīt no LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) 

finansējumu Usmas pamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem  Ls 11030.00 apmērā.  

6. Uzdot Usmas pagasta pārvaldei līdz 2009.gada 17.augustam izstrādāt bērnu pārvadājumu 

maršrutus un aprēķināt izmaksas nokļūšanai uz Ugāles vidusskolu. Šos aprēķinus iesniegt 

novada domei finansējuma pieprasījumam no RAPLM transporta izdevumu 

sadārdzinājumam skolēnu nokļūšanai mācību iestādē. 

 

 

3. § 
PAR KULDĪGAS UN VENTSPILS RAJONU PAŠVALDĪBU SADARBĪBAS APVIENĪBAS 

DARBĪBAS IZBEIGŠANU 

 (ziņo: A.Mucenieks; debatēs: A.Kajaka, A.Jaunsleinis) 

 

     A.Mucenieks iepazīstina deputātus ar iesniegto lēmuma projektu un ziņo: Kuldīgas rajona 

Alsungas, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, 

Turlavas, Vārmes pagastu, Kuldīgas pilsētas un Ventspils rajona Zlēku pagasta pašvaldību 

sadarbības apvienība ir likumpamatota publiskās varas iestāde, kura izveidota saskaņā ar likumu 

„Par pašvaldībām“ un 2001.gada 12.septembra pašvaldību sadarbības līgumu. 

     Sadarbības apvienībā ir brīvprātīgi apvienojušās Kuldīgas rajona Alsungas, Gudenieku, 

Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes 

pagastu padomes, Kuldīgas pilsētas dome un Ventspils rajona Zlēku pagasta padome. Sadarbības 

apvienības dalības mērķi ir: koncentrēt pašvaldību intelektuālo potenciālu; racionāli izmantot 
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esošos resursus, piesaistīt finanšu līdzekļus un paaugstināt pašvaldību sniegto pakalpojumu 

kvalitāti. 

     Faktiski sadarbības apvienība reālu darbību neveic jau kopš 2007.gada jūnija.   

     Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvo vietu likuma Pārejas noteikumu 13.pantu, 

minētās apvienības dalībnieki kā pašvaldības institūcijas ir zaudējuši savas pilnvaras, kuru 

saistību pārņēmējs ir attiecīgi – Kuldīgas novada dome, Alsungas novada dome un Ventspils 

novada dome. Priekšlikums – izbeigt pašvaldību sadarbības līgumu. 

     A.Kajaka interesējas, vai sadarbības apvienība kā iestāde tiek likvidēta. 

     A.Jaunsleinis: iestādi likvidē un visi dalībnieki pieņem attiecīgu lēmumu. 

     Citu ierosinājumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 99.pantu un 

100.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (J.Abakuks, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome  n o l e m j: 

 

1. Izbeigt 2001.gada 12.septembrī noslēgto sadarbības līgumu un likvidēt pašvaldības 

iestādi „Sadarbības apvienība“, reģ.Nr.90001294907. 

2. Ar 2009.gada 31.jūliju atbrīvot no pašvaldības iestādes „Sadarbības apvienība“ vadītājas 

pienākumu pildīšanas Līgu Raitumu. 

3. Pilnvarot Līgu Raitumu slēgt pašvaldības iestādes „Sadarbības apvienība“ atvērtos kontus 

bankā, kā arī veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pašvaldības 

sadarbības līguma izbeigšanu un iestādes „Sadarbības apvienība“ darbības pārtraukšanu. 

 

4. § 
PAR NOVADA DOMES  

KOMUNĀLO PAKALPOJUMU, PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU  

UN TRANSPORTA KOMISIJAS IZVEIDOŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: J.Abakuks, R.Krūmiņš, G.Bože, M.Dadzis, A.Kajaka) 

 

     A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu par komisijas izveidošanu, jo aktuāli kļūst 

komunālo pakalpojumu jautājumi, tuvojas apkures sezona, jārisina arī ar sabiedrisko transportu 

saistītie jautājumi. Komisijas sastāvam tiek ieteikti pieci kandidāti. 

     J.Abakuks interesējas, vai visi komisijas locekļi ir kompetenti. 

     G.Boži interesē, vai komisija nav vienpusēja un vai nav salikti „paklausīgi zēni”. 

     Sēdes vadītājs aicina izteikt priekšlikumus komisijas skaitliskajam un vārdiskajam sastāvam. 

     J.Abakuks ierosina komisijas sastāvā iekļaut Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju Helēnu 

Boitmani. 

     M.Dadzis ierosina V.Krauzes vietā likt kādu pārstāvi no Ventas kreisā krasta pagastiem. Šādu 

ierosinājumu atbalsta R.Krūmiņš. 

     A.Kajaka izvirza Anželikas Brālītes kandidatūru.  

     J.Abakuka priekšlikums – apstiprināt Voldi Reini no Tārgales. 

     Citu priekšlikumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumiem un šo lēmuma projektu 

kopumā.  
       

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (J.Abakuks, G.Ansone, G.Bože, 
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M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, 

G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   Ventspils  novada  

dome   n o l e m j: 

 

1. Izveidot Ventspils novada domes Komunālo pakalpojumu, pašvaldības 

nekustamo īpašumu un transporta komisiju 7 locekļu sastāvā un par šīs 

komisijas locekļiem apstiprināt:   

Mārtiņu Libkovski 

Voldemāru Akmentiņu 

Aigaru Kress 

Anželiku Brālīti 

Viesturu Puduli-Indānu 

Helēnu Boitmani 

Voldi Reini 

2. Uzdot minētajai komisijai līdz 2009.gada 22.augustam sagatavot komisijas 

nolikumu. 

3. Uzdot komisijai savā pirmajā sēdē ievēlēt komisijas priekšsēdētāju. 

 

 

5. § 
PAR GROZĪJUMIEM SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PAKALPOJUMU  

PASŪTĪJUMA LĪGUMOS 

(ziņo: V.Akmentiņš; debatēs: A.Jaunsleinis, A.Kajaka) 

 

     Sēdes vadītājs uzaicina novada pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumu nodaļas 

vadītāju V.Akmentiņu ziņot par šo dienas kārtības jautājumu un iepazīstināt deputātus ar 

sagatavoto lēmuma projektu.  

     V.Akmentiņš: sakarā ar Ventas tilta slēgšanu uz rekonstrukcijas laiku, sabiedriskā transporta 

plūsma Ventspils pilsētā tiek novirzīta pāri Apvedtiltam. Tā rezultātā reisu garumi palielinās par 

2,2 kilometriem, radot izmaiņas kustības sarakstos, kā arī izmainās autobusu kustības maršruts 

pa pilsētas ielām. Sakarā ar grozījumiem jāmaina līguma numurētās lapas ar maršrutu aprakstiem 

un autobusu kustības sarakstiem, kopskaitā 41 lapa.  

     Deputātu priekšlikums – sēdes protokolam kā lēmuma pielikumu pievienot visas lapas ar 

tekstā iestrādātajiem grozījumiem.  

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu un lēmuma pielikumu. 

      

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumu Nr.673 “Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 22.3. punktu “attiecīgā rajona pašvaldība – 

rajona pilsētas nozīmes maršrutam (pēc saskaņošanas ar Autotransporta direkciju) un 

reģionālajam vietējas nozīmes maršrutam”, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (J.Abakuks, 

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, 

A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   

Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt grozījumus sekojošos sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumos uz 

Ventas tilta remonta laiku:  

 

1.1. 2007.gada 14.decembra līgumā Nr.1.34.-14 par sabiedriskā transporta pakalpojumiem 

Ventspils novadā: 

 



 7 

1.1.1 Maršrutā Nr.5202 Ventspils – Ance, līguma pielikumam Nr.1 (maršruta apraksti),  un 

līguma pielikumam Nr.2 (autobusu kustības saraksti maršrutā); 

1.1.2 Maršrutā Nr. 6496 Ventspils – Blāzma – Stikli – Blāzma – Ugāle – Blāzma, līguma 

pielikumam Nr.1 (maršruta apraksti) un līguma pielikumam Nr.2 (autobusa kustības 

saraksti);  

1.1.3 Maršrutā Nr. 6498 Ventspils – Blāzma – Ugāle – Usma – Ugāle, līguma pielikumam 

Nr.1 (maršruta apraksti) un līguma pielikumam Nr.2 (autobusa kustības saraksti).  

 

1.2. 2007.gada 14. decembra līgumā Nr.1.34.-15 par sabiedriskā transporta pakalpojumiem 

Ventspils novadā: 

 

1.2.1. Maršrutā Nr.6493 Ventspils – Priekšpiltene, līguma pielikumam Nr.1.(maršruta 

apraksti) un līguma pielikumam Nr.2. (autobusu kustības saraksti); 

1.2.2. Maršrutā Nr. 6083 Ventspils – Blāzma – Ugāles m/d, līguma pielikumam 

Nr.1.(maršruta apraksti) un līguma pielikumam Nr.2.(autobusu kustības saraksti);  

1.2.3.  Maršrutā Nr.5203 Ventspils – Liepene, līguma pielikumam Nr.1 (maršruta apraksti) 

un līguma pielikumam Nr.2 (autobusu kustības saraksti); 

1.2.4.  Maršrutā Nr.5205 Ventspils – Tārgale – Kamārce – Elkšķene, līguma pielikumam 

Nr.1(maršruta apraksti) un līguma pielikumam Nr, 2 (autobusu kustības saraksti); 

1.2.5.  Maršrutā Nr. 6082 Ventspils – Piltene, līguma pielikumam Nr.1 (maršruta apraksti) 

un līguma pielikumam Nr.2. (autobusu kustības saraksti).  

 

2. Pilnvarot novada pašvaldības Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodaļas vadītāju 

V.Akmentiņu:  

2.1.veikt izmaiņas noslēgto līgumu pielikumu tekstā (teksta grozījumi - protokola pielikumā uz  

četrdesmit vienas lapas); 

2.2. sagatavot nepieciešamo dokumentāciju grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumos. 

 

 

6. § 
PAR VIENA AUDZĒKŅA UZTURĒŠANAS IZMAKSĀM  

VENTSPILS NOVADA BĒRNU NAMĀ „STIKLI“ 

(ziņo: A.Mucenieks; debatēs: N.Sileviča, M.Libkovskis, A.Jaunsleinis) 

 

     A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu, kas sagatavots saskaņā ar novada Bērnu 

nama „Stikli” direktora G.Lučina iesniegtajiem aprēķiniem par izmaksām viena audzēkņa 

uzturēšanai. 

     N.Sileviča interesējas: kā ir veikti izmaksu aprēķini, vai ir tās ir salīdzinātas ar izmaksām 

citos bērnu namos. Ja izmaksu summa būs mazāka, būs lielāks bērnu skaits. 

     M.Libkovskis: tās ir reālās izmaksas. Nav nepieciešams tās samazināt, ja pēc tam nevarēs 

uzturēt šo bērnu namu. 

     G.Bože saskata pretrunas aprēķinos un ierosina pārskatīt jautājumu. 

     A.Mucenieks ierosina atlikt šodien jautājuma izskatīšanu un nosūtīt lēmuma projektu 

izskatīšanai domes komisijās. 

      Citu priekšlikumu nav. 

      

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (J.Abakuks, G.Ansone, 

G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, 
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A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – nav,   

Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 

 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu un lēmuma projektu nosūtīt izskatīšanai novada domes 

Finanšu komitejā un Sociālajā, izglītības, kultūras un sporta komitejā. 

2. Atkārtoti virzīt lēmuma projektu izskatīšanai uz nākamo novada domes sēdi. 

 

 

7. § 
PAR VENTSPILS NOVADA SOCIĀLO DIENESTU 

(ziņo: G.Ansone; debatēs: A.Kajaka, A.Jaunsleinis) 

 

     G.Ansone iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu par novada Sociālo dienestu, ar Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas izvirzītajām kandidatūrām šā dienesta amatpersonu 

amatiem un ieteikumiem par pirmajiem veicamajiem uzdevumiem. Svarīgākais no tiem – 

vienotu normatīvo dokumentu izstrāde. Vienu dienu nedēļā būs pieņemšana centrālajā 

administrācijā, ikdienas darbs tiks veikts katrā pārvaldē. 

     A.Jaunsleinis piebilst, ka bijušo vietējo pašvaldību padomju kompetencē esošie jautājumi 

pāriet lemšanai novada domē. 

 Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par iesniegto lēmuma projektu.  

     

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 9.punktu, 23.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.pantu, 

10.pantu, un ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas (03.08.2009.) lēmumu (protokols Nr.2, 2.§), atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti 

(J.Abakuks, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis),  PRET - nav,  ATTURAS – 

1 deputāts (A.Kajaka),   Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 
 

1. Apstiprināt Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāja amatā Tārgales pagasta sociālā 

dienesta vadītāju Intu Rudbahu. 

2. Apstiprināt Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāja vietnieka amatā Ugāles pagasta 

sociālā dienesta vadītāju Aigu Strazdiņu. 

3. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumus ar Sociālā dienesta 

vadītāju un vadītāja vietnieku. 

4. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai līdz 2009.gada 21.augustam izstrādāt: 

4.1. Ventspils novada Sociālā dienesta nolikuma projektu; 

4.2. Ventspils novada Sociālā dienesta struktūru; 

4.3. Saistošo noteikumu projektu „Par Ventspils novada sociālajiem pabalstiem” . 

 

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

 

Sēdi slēdz plkst. 11.55 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                       I.Stradiņa       _______________                                             


