
 

 

 
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts: info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnd.lv                                                                                                                 

  

 ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  23.septembrī                                                                             25 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.20 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:  Mārtiņš Libkovskis     

                                    Andris Jaunsleinis  

Dainis Veidemanis     

                                   Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Zanda Šnepste, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja  

Nav ieradušies  

deputāti:                      Ilva Cērpa 

                                    Nellija Sileviča 

                                    Aivars Čaklis 
                                             

 A.Mucenieks atklāj domes ārkārtas  sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 4.februāra saistošos noteikumos Nr.8 

„Ventspils novada pašvaldības konsolidētais budžets 2010.gadam”. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, A.Jaunsleinis, G.Ansone, 

G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, G.Mačtams, G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, 

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

 

Apstiprināt šādu 2010.gada   23.septembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 4.februāra saistošos noteikumos 

Nr.8 „Ventspils novada pašvaldības konsolidētais budžets 2010.gadam”. 

 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS REORGANIZĀCIJU  

 (ziņo:A.Mucenieks, debatēs: D.Valdmanis, A.Jaunsleinis) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

D.Valdmanis ierosina saistošo noteikumu 1.12. punktu papildināt sekojoši: „ Pārvaldes darbu 

organizē un nodrošina novada domes iecelts pārvaldes vadītājs, kurš pārrauga un koordinē 

pārvaldes teritorijā izvietoto iestāžu, struktūrvienību un atsevišķu speciālistu, kā arī 

pieaicināto iestāžu un speciālistu darbu pārvaldei uzdoto pašvaldības funkciju izpildes 

nodrošināšanu”. 

 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

Pamatojoties uz Latvija Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu 

– dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, 

nolikumus, instrukcijas), likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.pantu, lai nodrošinātu 

Ventspils novada pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu un uzlabotu Ventspils 

novada pašvaldības pilsētas, pagastu pārvalžu darba organizāciju, tās efektivitāti un kvalitāti, 

ar mērķi veikt Ventspils novada pašvaldības pilsētas, pagastu pārvalžu darba optimizāciju 

samazinātu finanšu līdzekļu ietvaros, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, A.Jaunsleinis, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, G.Roderte, 

E.Kuģeniece, M.Libkovskis, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss (R.Krūmiņš), 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Reorganizēt sekojošas Ventspils novada domes izveidotās patstāvīgās iestādes ar 

2010.gada 1.oktobri, pārveidojot tās par Ventspils novada pašvaldības pakļautībā 

esošām struktūrvienībām: 

1.1. Piltenes pilsētas pārvaldi, 

1.2. Ances pagasta pārvalde, 

1.3. Jūrkalnes pagasta pārvalde, 

1.4. Popes pagasta pārvaldes, 

1.5. Puzes pagasta pārvalde, 

1.6. Tārgales pagasta pārvalde, 

1.7. Ugāles pagasta pārvalde, 

1.8. Usmas pagasta pārvalde, 

1.9. Užavas pagasta pārvalde, 

1.10. Vārves pagasta pārvalde, 

1.11. Ziru pagasta pārvalde, 
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1.12. Zlēku pagasta pārvalde, 

1.13. Izglītības pārvalde. 

2. Veikt Ventspils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas pārveidošanu ar 

2010.gada 1.oktobri, izveidojot Ventspils novada pašvaldības struktūrvienības nodaļu  

- Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību. 

3. Izveidot sekojošas Ventspils novada pašvaldības struktūrvienības nodaļas ar 2010.gada 

1.oktobri: 

3.1. Kultūras nodaļa, 

3.2. Nekustamo īpašumu nodaļa, 

3.3. Komunālā nodaļa. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim sagatavot 

un iesniegt tālākai virzībai Ventspils novada domes priekšsēdētājam pilsētas, pagastu 

pārvalžu, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedības nolikumus līdz 2010.gada 

11.oktobrim. 

5. Uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Gunitai Ansonei 

sagatavot un iesniegt tālākai virzībai Ventspils novada domes priekšsēdētājam 

Izglītības pārvaldes, Kultūras nodaļas nolikumus līdz 2010.gada 11.oktobrim. 

6. Uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Libkovskim 

sagatavot un iesniegt tālākai virzībai Ventspils novada domes priekšsēdētājam 

Nekustāmā īpašuma nodaļas, Komunālās nodaļas nolikumus līdz 2010.gada 

11.oktobrim. 

7. Uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Mārim Dadzim 

sagatavot un iesniegt tālākai virzībai Ventspils novada domes priekšsēdētājam 

Attīstības nodaļas nolikumu līdz 2010.gada 11.oktobrim. 

8. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās informācijas iesniegšanu Valsts 

ieņēmumu dienestā, uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim 

Valdmanim līdz 29.septembrim iesniegt Finanšu nodaļā ar centralizēto grāmatvedību 

darbinieku sarakstus, ar kuriem no 1.oktobra Ventspils novada pašvaldība būs darba 

tiesiskās attiecībās. Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību nodrošināt 

informācijas iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā līdz 30.septembrim.  

9. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim veikt 

darbības, lai nodrošinātu nepieciešamo izmaiņu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā, 

reģistrējot pagastu pārvaldes kā pašvaldības struktūrvienības. Pilsētas/pagastu pārvalžu 

vadītājiem līdz 5.oktobrim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par 

izmaiņām juridiskās personas statusā. 

10. Uzdot Ventspils novada domes lēmuma 1.punktā reorganizējamo iestāžu vadītājiem, 

nodot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim: 

10.1. inventarizācijas lietas ar nodošanas-pieņemšanas aktu līdz 2010.gada 

11.oktobrim; 

10.2. personāllietas līdz 2010.gada 4.oktobrim; 

10.3. saimnieciskos līgumus līdz 2010.gada 4.oktobrim; 

10.4. arhīva dokumentus līdz 2010.gada 15.oktobrim. 

 

11. Uzdot Ventspils novada domes lēmuma 1.punktā reorganizējamo iestāžu vadītājiem, 

Sociālā dienesta vadītājai un Ventspils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļai nodot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim 

slēguma bilances līdz 2010.gada 25.oktobrim.  
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12. Apstiprināt grozījumus 2009.gada 17.decembra nolikumā Nr.37 „Ventspils novada 

Sociālā dienesta nolikums” – izslēgt nolikuma 3.punktā vārdus "savs norēķinu konts 

bankā". 

13. Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim brīdināt par 

grozījumiem darba līgumos, uzteikt darba līgumus līdz 2010.gada 15.oktobrim, izbeigt 

darba tiesiskās attiecības ar Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvalžu darbiniekiem, 

kuri tiks atbrīvoti Ventspils novada pašvaldības reorganizācijas gaitā, Darba likumā 

noteiktajā kārtībā un termiņos. 

14. Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošo noteikumus Nr.31 ”Grozījumi 2009.gada 

30.jūlija saistošos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” saskaņā 

ar pielikumu Nr.1 (Pielikums uz 3 lapām). Šie noteikumi stājas spēkā likuma „Par 

pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

15. Uzdot Kancelejai (M.Imantai- Lukašova) triju dienu laikā pēc Saistošo noteikumu 

parakstīšanas, rakstveidā un elektroniskā veidā tos nosūtīt Reģionālās un pašvaldību 

lietu ministrijai zināšanai. 

16. Uzdot Kancelejai (M.Imantai- Lukašova) šā lēmuma izrakstus nosūtīt Ventspils 

novada pilsētu/pagastu pārvaldēm, Ventspils novada Sociālajam dienestam. 

 

2. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA  DOMES 2010.GADA 4.FEBRUĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS  2010.GADAM“ 

(ziņo: Z.Šnepste, debatēs: A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks  informē par nepieciešamību veikt grozījumus pašvaldības budžetā. 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību 

vadītājai Z.Šnepstei.                

Z.Šnepste  informē par veiktajiem grozījumiem pašvaldības budžetā. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu  projektu. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta 

pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem“  16.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis 

(A.Mucenieks, R.Krūmiņš, A.Jaunsleinis, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams, 

G.Roderte, E.Kuģeniece, M.Libkovskis, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss 

(V.Ameļins), Ventspils novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt Ventspils novada domes Saistošo noteikumus Nr.32 ”Grozījumi 2010.gada 

4.februāra saistošos noteikumos Nr.8 „Ventspils novada pašvaldības konsolidētais budžets 

2010.gadam” saskaņā ar pielikumu. 

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

Sēdi slēdz plkst. 15.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


