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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
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ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2009.gada  15.oktobrī                                                                                              9 
                                                                                                                                           Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 14.10 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas  vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:  Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Ilva Cērpa 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Mārtiņš Libkovskis 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Nellija Sileviča 

Dainis Veidemanis 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Gunita Treigūte, juristkonsulte 

 

Pārvaldes vadītāji:      Jānis Abakuks, Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājas 

                                    Helēna Boitmane, Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja 

 

Uzaicinātā persona:  Gita Auna, PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētāja 

 

Nepiedalās- 

Deputāti:                      Andris Jaunsleinis,  

                                    Aivars Čaklis,  

 

Preses pārstāvji:         Inese Māls, SIA „Ventas Balss” korespondente 

                                   Jānis Trops, A/S „Diena” korespondents 

                                       

       A.Mucenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību un ierosina to papildināt ar 

sekojošu jautājumu: 

  1. Par palīdzību ārkārtas situācijā. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, I.Cērpa, D.Veidemanis, E.Kuģeniece), PRET 

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

 

     Apstiprināt šādu 2009.gada 15.oktobra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 
 

1. Par finanšu līdzekļu iedalīšanu apkures sezonas uzsākšanai Ugāles pagastā.  

2. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē apkures sezonas uzsākšanai.  

3. Par palīdzību ārkārtas situācijā. 

 

 

1.§ 
PAR FINANŠU LĪDZEKĻU IEDALĪŠANU APKURES SEZONAS  

UZSĀKŠANAI UGĀLES PAGASTĀ 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: D.Valdmanis, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

M.Libkovskis, G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, I.Cērpa, 

 D.Veidemanis, E.Kuģeniece) 

 

     A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ugāles 

pagasta pārvaldei apkures sezonas uzsākšanai. 

A.Mucenieks dod vārdu Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai Helēnai Boitmanei. 

H.Boitmane informē, ka tieši autoceļa fonda līdzekļi atlikuši Ls 10 882. 

A.Mucenieks dod vārdu PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājai Gitai Aunai. 

G.Auna: informē, ka parāds sastāda Ls 20598. Sākusi parādu iekasēšanu, sūtījuši brīdinājumus 

par parāda nomaksu. Tāpat pret 3 parādniekiem ir celtas prasības tiesā. Ir personas, kurām nav 

līdzekļu un nevar parādu samaksāt, ir personas, kuras pēc brīdinājuma saņemšanas sākušas 

parādus maksāt, savukārt daļa nav vispār interesējušies. 

E.Kuģeniece: norāda, ka Ugāles pagasta pārvaldei jau ir tikusi sniegta palīdzība, piešķirot naudas 

līdzekļus. Atkārtoti palīdzot, radīsies situācija, ka nebūs iespējams izmaksāt darbiniekiem algas 

līdzekļu trūkuma dēļ. Arī citos pagastos ir apkure, bet viss ir savlaicīgi noregulēts. 

Noklausoties deputātu ieteikumus, A.Mucenieks ierosina grozīt lēmuma 1.punktu, norādot, ka no 

Ugāles pagasta pārvaldes autoceļa fonda izmaksājami Ls 10 000, lēmumu 2.un.3.punktu grozīt, 

norādot, ka no pamatbudžeta aizdodami Ls 15 000. Papildināt lēmumu ar 4.punktu, nosakot, ka 

finansējumu paredzēt apkures uzsākšanai pašvaldības iestādēs un tajās dzīvojamās mājās, kurās 

parādu apmērs nav lielāks par 25% no kopējām parādsaistībām. Papildināt lēmumu ar 5.punktu 

uzdodot PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājai Gitai Aunai katru mēnesi iekasēt 10% no 

iedzīvotāju kopējas parādu summas, tos pārskaitot novada domes pamatbudžetā līdz katra 

mēneša pirmajam datumam. Papildināt lēmumu ar 6.punktu, nosakot, ka finanšu līdzekļus, kas 

atbilstoši SIA „Bio Energi” piestādītajiem rēķiniem, tiks izlietoti pašvaldības iestāžu –skolu un 

bērnudārza apkurei, tiks ieturēti no Ugāles pagastam pienākošos iedzīvotāju ienākumu nodokļu 

daļas vai citiem Ugāles pagasta pārvaldes ieņēmumiem, līdz 2009.gada 31.decembrim. Kā arī 

papildināt lēmumu ar 7.punktu uzdodot lēmuma kontroli veikt novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam M.Libkovskim. 
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     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

Ņemot vērā to, ka Ugāles pagastā iedzīvotāju parāds siltuma piegādātājam, un, lai 

nodrošinātu pašvaldības iestādes (skolas, bērnudārzi) un dzīvojamo māju apkuri Ugāles pagastā, 

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 9 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, 

G.Mačtams, A.Mucenieks, I.Cērpa,), PRET – 1 balss (E.Kuģeniece), ATTURAS – 3 balsis 

(N.Sileviča, G.Roderte, D.Veidemanis), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldei aizņemties no Ugāles pagasta pārvaldes autoceļu fonda 

Ls 10 000,00 (desmit tūkstoši latu) avansa maksājumu veikšanai apkures sezonas 

uzsākšanai Ugāles pagastā. 

 

2. Aizdot Ugāles pagasta pārvaldei no Ventspils novada pašvaldības pamatbudžeta Ls 

15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši latu) (iedzīvotāju ienākumu nodoklis).  

 

3. Uzdot novada pašvaldības centrālai administrācijai pārskaitīt SIA „Bio Energi” Ls 15 000 

(piecpadsmit tūkstoši latu) avansa maksājumu veikšanai apkures sezonas uzsākšanai 

Ugāles pagastā, pēc vienošanās par siltumenerģijas piegādes uzsākšanas parakstīšanas. 

 

4. Finansējumu paredzēt apkures uzsākšanai pašvaldības iestādēs un tajās dzīvojamās 

mājās, kurās parādu apmērs nav lielāks par 25% no kopējām parādsaistībām. 

 

5. Uzdot PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājai Gitai Aunai katru mēnesi iekasēt 10% 

no iedzīvotāju kopējas parādu summas, tos pārskaitot novada domes pamatbudžetā līdz 

katra mēneša pirmajam datumam, iesniedzot attiecīgu ziņojumu novada domē, norādot 

kopējos ieņēmumus, t.sk parādu piedziņu. 

 

6. Finanšu līdzekļus, kas atbilstoši SIA „Bio Energi” piestādītajiem rēķiniem, tiks izlietoti 

pašvaldības iestāžu –skolu un bērnudārza apkurei, tiks ieturēti no Ugāles pagastam 

pienākošos iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļas vai citiem Ugāles pagasta pārvaldes 

ieņēmumiem, līdz 2009.gada 31.decembrim. 

 

7. Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai iesniegt novada domē ziņojumu par izlietoto siltumu 

pašvaldības iestādēs  līdz tekošā mēneša 10 datumam par iepriekšējo mēnesi. 

 

8. Uzdot lēmuma kontroli veikt novada domes priekšsēdētāja vietniekam M.Libkovskim. 

 

 

2. § 
PAR KREDĪTA ŅEMŠANU APKURES SEZONAS UZSĀKŠANAI  

ATSEVIŠĶĀS PĀRVALDĒS 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs:J.Abakuks, D.Valdmanis, N.Sileviča, G.Roderte) 

 

     A.Mucenieks ziņo par iesniegto lēmuma projektu par nepieciešamību ņemt kredītu, lai 

nodrošinātu apkures sezonas uzsākšanu Piltenes pilsētā un Ugāles pagastā. 

A.Mucenieks dod vārdu Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājam Jānim Abakukam. 

J.Abakuks paskaidro, ka pilsētai parādu nav, bet nepieciešama kredītlīnija, lai būtu iespējams 

savlaicīgi norēķināties ar šķeldas piegādātāju.  
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D.Valdmanis ierosina lēmuma projekta 1.3.punktu papildināt ar norādi, ka Ls 25 000 tiek 

pārskaitīti ar atsevišķu novada domes lēmumu. 

     Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu pašvaldības iestādes (skolas, bērnudārzi) un dzīvojamo māju apkuri Piltenes 

pilsētā un Ugāles pagastā, ņemot vērā to, ka Piltenes pilsētas pārvaldei trūkst līdzekļu kurināmā 

iegādei  (ap Ls 10 000,00) un Ugāles pagastā iedzīvotāju parāds siltuma piegādātājam, ieskaitot 

soda procentus, ir ap Ls 35 000,00 , un, lai uzsāktu apkuri pašvaldībai jāveic priekšapmaksa Ls 

25 000,00  apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (V.Ameļins, G.Ansone, 

G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, I.Cērpa, 

D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 3 balsis (N.Sileviča, G.Roderte, E.Kuģeniece), 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Uzdot novada domes centrālai administrācijai (Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai 

Z.Šnepstei) sagatavot un iesniegt dokumentus kredīta Ls 60 000,00 apmērā saņemšanai 

Valsts kasē līdz šā gada 21.oktobrim, t.sk.:   

1.1. Ls 10 000-kurināmā (šķeldas) iegādei Piltenes pilsētas pārvaldes katlu mājai 

apkures uzsākšanai; 

1.2. Ls 25 000- Ugāles pagasta pārvaldei, avansa iemaksai siltuma piegādātājam 

apkures uzsākšanai. 

1.3. Ls 25 000-Ugāles pagasta pārvaldei, iemaksai par apkuri pakalpojuma 

sniedzējam. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksas termiņš ir viens gads un pamatsummas 

plānotais atmaksas sākumtermiņš ir 2010.gada janvāris. 

3. Izmaksāt līdz Ls 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši latu) Ugāles pagasta pārvaldei pēc attiecīgu 

līgumu noslēgšanas ar Ugāles pagasta pārvaldi un  SIA ” Bio Energi”, un SIA ”Ugāles nami” 

un SIA ”Bio Energi” un parāda atmaksas grafika satstādīšanas.  Ls 25 000 tiek pārskaitīti ar 

atsevišķu novada domes lēmumu.   

4. Uzdot Ugāles pagasta pārvaldei (pārvaldes vadītājai H.Boitmanei) un  SIA ”Ugāles nami” 

valdes priekššēdētājai G.Aunai pabeigt sarunas ar SIA ”Bio Energi ” un noslēgt attiecīgus 

līgumus. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot novada domes prieksšēdētāja vietniekam M.Libkovskim. 

 

3. § 
PAR PALĪDZĪBU ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ    

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: M. Libkovskis) 

 

      A.Mucenieks informē  par Zlēku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu  izlemt jautājumu 

par vienreizēja pabalsta piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu. 

 

   Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

     Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada dome 15.10.2009. saņēmusi Zlēku pagasta pārvaldes iesniegumu, ar 

lūgumu izlemt jautājumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu ar 

Pāvelu Jakovicki (personas kods ***), kura ir Zlēku pagasta iedzīvotājs  un nonākusi ārkārtas 

situācijā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.panta pirmo un ceturto 

daļu, un Zlēku pagasta 2005.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.10 ”Zlēku pagasta sociālās 
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palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība” 3.1.5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 

balsis (V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, 

A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, I.Cērpa, E.Kuģeniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, 

D.Veidemanim nepiedaloties balsošanā, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

Uzdot Zlēku pagasta pārvaldei noslēgt īres līgumu ar Pāvelu Jakovicki, personas kods ***,  un 

piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā. 

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

Sēdi slēdz plkst. 16.25 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                  E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


