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SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2014.gada 31.jūlijā                                                                                           33 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                     Guntis Mačtams    

                                   Andris Vārpiņš      

               Andris Jaunsleinis 

                                   Ilva Cērpa                   

                                   Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

               Artis Fetlers 

                                   Māris Dadzis 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože  

 

Nav ieradusies deputāte Elita Kuģeniece 

 

Administrācija:  Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                           Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                           Lita Rollande, Nodokļu nodaļas vadītāja 

                           Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja 

                           Evita Roģe, projektu koordinatore 

                           Ingrīda Garoza, Finanšu  nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja 

                           Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                           Inta Rudbaha, Sociālā dienesta vadītāja 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu.  

1. Par Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejas nolikumu. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā. 
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3. Par Ventspils novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par grozījumiem Ventspils novada 

domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 

2014.gada budžets” apstiprināšanu. 

4. Par Ventspils novada Sociālā dienesta iestāšanos biedrībā „Latvijas pašvaldību sociālo dienestu 

vadītāju apvienība”. 

5. Par Ventspils novada domes 2014.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 „Par Ventspils 

novada pašvaldības pabalstiem” precizēšanu. 

6. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā. 

8. Par būvju īpašuma „***”, Ugāles pagastā, uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala robežu un 

platības apstiprināšanu. 

9. Par tiesībām iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienības „***”, Tārgales pagastā, zemes 

vienību nodošanu atsavināšanai. 

10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Dzelmes”, Puzes pagastā, pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu. 

11. Par valsts nekustamo īpašumu „Tūoimki”, „Ēriņi”, Miķeļtornis, Tārgales pagastā pieņemšanu 

Ventspils novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. 

 

A.Mucenieks ierosina svītrot no darba kārtības 6.jautājumu „Par atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma maksas apstiprināšanu”, jo jautājums vēl precizējams un 8.jautājumu „Par būvju īpašuma 

„***”, Ugāles pagastā, uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala robežu un platības apstiprināšanu”, jo 

lēmums par šo jautājumu ir pieņemts jau iepriekš. 

 

Kā arī A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā 413 pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

2. Par aizņēmumu no Valsts kases Ventspils novada Ugāles pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 

„Lācītis” ventilācijas sistēmas izbūvei. 

3. Par aizņēmumu no Valsts kases Ventspils novada Ugāles pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 

„Lācītis” telpu kosmētiskajam remontam. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), 

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

Apstiprināt šādu 2014.gada 31.jūlija  domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejas nolikumu. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā. 

3. Par Ventspils novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par grozījumiem Ventspils novada 

domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 

2014.gada budžets” apstiprināšanu. 

4. Par Ventspils novada Sociālā dienesta iestāšanos biedrībā „Latvijas pašvaldību sociālo dienestu 

vadītāju apvienība”. 

5. Par Ventspils novada domes 2014.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 „Par Ventspils 

novada pašvaldības pabalstiem” precizēšanu. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā. 

7. Par tiesībām iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienības „***”, Tārgales pagastā, zemes 

vienību nodošanu atsavināšanai. 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
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8. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Dzelmes”, Puzes pagastā, pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu. 

9. Par valsts nekustamo īpašumu „Tūoimki”, „Ēriņi”, Miķeļtornis, Tārgales pagastā pieņemšanu 

Ventspils novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. 

10. Par dalību ELFLA atklātā projektu konkursā 413 pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

11. Par aizņēmumu no Valsts kases Ventspils novada Ugāles pagasta pirmsskolas izglītības 

iestādes „Lācītis” ventilācijas sistēmas izbūvei. 

12. Par aizņēmumu no Valsts kases Ventspils novada Ugāles pagasta pirmsskolas izglītības 

iestādes „Lācītis” telpu kosmētiskajam remontam. 

 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS 

KANCELEJAS NOLIKUMU 

(ziņo: E.Ozoliņa) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Kancelejas vadītājai Evijai Ozoliņai. 

E.Ozoliņa  informē par nolikuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par nolikuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma  ”Par pašvaldībām ” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ventspils novada 

domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.19 ”Ventspils novada pašvaldības nolikums” 

5.4.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Nolikumu „Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejas nolikums” 

(Pielikumā uz  trijām lapām). 

2. Sagatavot minēto Nolikumu parakstīšanai. 

3. Nolikums „Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejas nolikums” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2010.gada 25.februāra nolikumu Nr.4 

„Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejas nolikums”. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalendai) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šī lēmuma izrakstu un nolikuma kopiju Kancelejai (E.Ozoliņa). 

2.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS 

PIEDZIŅU BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(ziņo: L.Rollande) 

 

A.Mucenieks informē par 3 lēmumu projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  3 lēmumu projektiem. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 3 lēmumu projektu, deputāti, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 

A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
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1. Apstiprināt iesniegtos 3 lēmumu projektus. 

2. Lēmumi sēdes protokola pielikumā uz – 4 (četrām) lapām. 

 

3.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  SAISTOŠO NOTEIKUMU 

„PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2014.GADA 23.JANVĀRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR. 1„VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETS” 

APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: I.Garoza) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājai 

Ingrīdai Garozai. 

I.Garoza  informē par saistošo noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par saistošo noteikumu projektu. 

Pamatojoties uz 2014.gada 1.pusgada budžeta izpildi, kā arī uz LR Izglītības un Zinātnes ministrijas 

piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem pašvaldībām un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ventspils novada domes 2014.gada 

23.janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Ventspils novada pašvaldības 2014.gada budžets””, 

saskaņā ar pielikumu (Pielikumā uz 1 lapas). 

2. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) sagatavot 1.punktā minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

3. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt šā lēmuma 1.punktā minētos 

saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā www.ventspilsnovads.lv 

4. Šie Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām“ 46.panta noteiktajā kārtībā. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola un saistošo 

noteikumu parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un iepriekš minētos saistošos noteikumus 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza un D.Bērziņa), Sabiedrisko attiecību 

speciālistam (D.Veidemanis) un nosūtīt eletroniskā un papīra formātā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai, adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. 

 

4.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA IESTĀŠANOS  BIEDRĪBĀ „LATVIJAS 

PAŠVALDĪBU SOCIĀLO DIENESTU VADĪTĀJU APVIENĪBA” 

(ziņo: I.Rudbaha) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Sociālā dienesta vadītājai Intai Rudbahai. 

I.Rudbaha  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Ventspils novada pašvaldībā 10.04.2014. (reģ.Nr.IN8426) saņemts Ventspils novada Sociālā 

dienesta (turpmāk-Sociālais dienests) iesniegums ar lūgumu atļaut iestāties Sociālajam dienestam 

biedrībā „Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” kā juridiskai personai. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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        Iesniegumam pievienotie dokumenti: 08.05.2014. biedrības „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 

apvienība” lēmums par uzņemšanu biedrībā Nr.5, 09.05.2014. biedrības „Latvijas Pašvaldību sociālo 

dienestu vadītāju apvienība” rēķins Nr.2014 8 par biedru naudu laika periodā no 01.01.2014.-

31.12.2014., EUR 72.00 (septiņdesmit divi euro 00 centi) apmērā. 

      Biedrība „Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” (turpmāk-Biedrība) reģistrācijas 

Nr.40008217401, juridiskā adrese: Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, nodibināta 

2013.gada 21.novembrī ar mērķi veicināt sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību un sekmēt 

sociālo labklājību. Atbilstoši Biedrības statūtos noteiktajam galvenais uzdevums pārstāvēt Biedrības un 

tās biedru intereses, aizstāvēt to tiesības pašvaldību un valsts institūcijās, izstrādāt priekšlikumus 

sociālo dienesta darba uzlabošanai, organizēt seminārus, lekcijas, pieredzes apmaiņu un cita veida 

apmācības sociālā darba speciālistiem.  

      Ventspils novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde reģistrēta ar Nr.90009236485, Nodokļu 

maksātāju reģistrā 2010.gada 7.janvārī. Saskaņā ar Ventspils novada Sociālā dienesta nolikumu Nr.12 

(apstiprināts ar Ventspils novada domes 12.06.2014. lēmumu Nr.30, 5.§), tās uzdevumos ietilpst 

nodrošināt un pilnveidot kvalitatīvus un daudzveidīgus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību 

Ventspils novada administratīvajā teritorijā, lai izpildītu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 7.punkta noteikto autonomo funkciju - sociālās palīdzības nodrošināšana iedzīvotājiem. Tādējādi 

Sociālā dienesta iestāšanās Biedrībā un dalība sekmētu un veicinātu Sociālā dienesta darbības 

organizēšanas pilnveidi, kā arī veicinātu sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un 

sociālās palīdzības pakalpojumu efektivitātes uzlabošanu. 

      Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 95.panta 

pirmo un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atzīt par lietderīgu sniegt atļauju Ventspils novada Sociālam dienestam (reģ. 

Nr.90009236485), iestāties biedrībā ”Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” 

(reģ. Nr.40008217401).  

2. Noteikt, ka biedrības ”Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” (reģ. 

Nr.40008217401) biedru naudas maksa, EUR 72.00 (septiņdesmit divi euro 00 centi) veicama 

no Ventspils novada Sociālā dienesta budžeta piešķirtā finansējuma kārtējā saimnieciskajā 

gadā. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas.  

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalendai) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada Sociālajam dienestam 

(I.Rudbaha), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) un Latvijas Pašvaldību 

sociālo dienestu vadītāju apvienībai Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125. 

 

5.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2014.GADA 12.JŪNIJA SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.9 ”PAR 

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM” PRECIZĒŠANU  

(ziņo: I.Rudbaha) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Sociālā dienesta vadītājai Intai Rudbahai. 

I.Rudbaha  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

  26.06.2014. Ventspils novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 24.06.2014. atzinums Nr.18-6/5919 (turpmāk – Atzinums) par Ventspils novada domes 

2014.gada 12.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi). Atzinumā konstatēts, ka norādē, uz kāda normatīvā akta pamata 

Saistošie noteikumi izdoti, jāatsaucas uz konkrētām likuma normām, kurās noteiktas tiesības attiecīgus 
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saistošos noteikumus. Tā kā ar Saistošajiem noteikumiem tiek noteikti pašvaldības brīvprātīgie 

pabalsti, kas ir piešķirami bez ienākuma izvērtēšanas un līdz ar to nav atzīstami par sociālajiem 

pabalstiem, Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma ir svītrojama atsauce uz Sociālo 

pakalpojuma un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu.  

Saistošo noteikumu 12.punkts nosaka, ka apbedīšanas pabalsta apmērs nevar būt lielāks par valstī 

noteikto minimālo mēneša darba algu, un no šīs normas secināms, ka apbedīšanas pabalsta apmērs 

katrā gadījumā varbūt dažāds, līdz ar ko atbilstošs precizējums izdarāms Saistošo  noteikumu 

12.punkta nosacījumos. Saskaņā ar Atzinumu, Saistošajos noteikumos ir precizējama arī nodaļu kārtas 

skaitļu numerācija.  

       Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 

A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Precizēt Ventspils novada domes 2014.gada 12.jūnija saistošos noteikumus Nr.9 ”Par Ventspils 

novada pašvaldības pabalstiem”, saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

24.06.2014. atzinumu Nr.18-6/5919, izdarot šādus grozījumus: 

1.1.  svītrot preambulā izdošanas tiesiskā pamatojumā vārdus un skaitli: “Sociālo pakalpojuma un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu”; 

1.2. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:  

“12. Ja ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu nav tiesīga saņemt 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras valsts apbedīšanas pabalstu, tad Sociālais dienests piešķir 

pabalstu apbedīšanai valstī noteiktās minimālās algas apmērā.”;  

1.3. aizstāt nodaļas “Noslēguma jautājumi” kārtas numura skaitli: “XI.”, ar kārtas numura  skaitli 

“IX.”. 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot 1.punktā minētos saistošos noteikumus parakstīšanai.  

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas un Saistošo noteikumu parakstīšanas tos nosūtīt rakstveidā (elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

4. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) nākamajā dienā pēc lēmuma 1.punktā 

minēto saistošo noteikumu parakstīšanas publicēt tos pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ventspils 

novadnieks” un mājas lapā internetā. 

5. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ventspils novada 

informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks.”  

 

6.§ 
PAR GROZĪJUMIEM  

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATU UN AMATALGU SARAKSTĀ 

   (ziņo: I.Stradiņa) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Personāla nodaļas vadītājai Ilonai Stradiņai. 

I.Stradiņa informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai Ventspils novada pašvaldībā nodrošinātu pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes 

uzdevumu izpildi un sadalītu darbinieku pienākumus pašvaldības kompetencē esošo jautājumu un 

uzdevumu izpildei, ieviešot pilsētas/pagastu pārvaldēs jaunu amata vienību, kā arī, izpildot Ventspils 

novada domes 2013.gada 25.jūlija sēdes lēmumu „Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes 

Stiklu speciālā internātpamatskola nosaukuma maiņu un grozījumiem nolikumā” (protokols Nr. 4, 4.§) 

nepieciešams veikt grozījumus 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 
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darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumā “Ventspils novada pašvaldības amatu un 

amatalgu saraksts”. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu, likuma 

“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 7.pantu, Ministru 

kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 

Ministru kabineta 02.12.2009. noteikumiem Nr.1651 “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”,  ņemot 

vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas 2014.gada 2.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 

15.§), atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks,  A.Zariņš, 

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

1. Grozīt 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikums” pielikumu “Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu 

saraksts”, saskaņā ar pielikumu Nr.1 (1 lapa). 

2. Grozījumi 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikums” pielikumā “Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts” 

stājas spēkā 2014.gada 1.augustā. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgas izmaiņas 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1 

„Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” pielikumā 

“Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts”, iekļaujot grozījumus. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu izpilddirektoram (D.Valdmanis), Personāla nodaļai 

(I.Stradiņa), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Stiklu internātpamatskolai 

(L.Alsberga). 

7.§ 
PAR TIESĪBĀM IEGŪT LR NEPILSOŅA ĪPAŠUMĀ  

ZEMES VIENĪBAS „***”, TĀRGALES PAGASTĀ, ZEMES VIENĪBU NODOŠANU 

ATSAVINĀŠANAI  

   (ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

8.§ 
PAR DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS „DZELMES”, PUZES PAGASTĀ, 

PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS TIESĪBU NODOŠANU 

   (ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nonadāls vadītājam Gatim 

Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2014.gada 29.maijā saņemts un ar Nr. IN12313 reģistrēts dzīvojamās 

mājas "Dzelmes", Puzes pagastā, mājas pārvaldnieces Edītes Justeles iesniegums, kurā, pamatojoties 

uz 2012.gada 19.novembra dzīvojamās mājas "Dzelmes" pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu un 

dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 19.novembra kopsapulces protokolu, izteikts lūgums nodot 

apsaimniekošanā nekustamo īpašumu "Dzelmes" Puzes pagastā. Iesniegumam pievienotas dokumentu 

kopijas: 19.11.2012. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1, 19.11.2012. dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums. 

Izskatot lietā esošos dokumentus, Ventspils novada dome konstatē: 
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1) nekustamais īpašums „Dzelmes“, kadastra numurs 98600050206, adrese: „Dzelmes“, Blāzma, 

Puzes pag., Ventspils nov., ir ierakstīts Puzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.267, tā sastāvā ir 

zemes gabals ar platību 0.31 ha un daudzdzīvokļu dzīvojamā māja; visiem (8 (astoņiem) dzīvokļu 

īpašumiem atvērti atsevišķi zemesgrāmatas nodalījumi; 

2) 2012.gada 19.novembrī visi 8 dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē lēmuši par daudzdzīvokļu mājas 

kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formu un ievēlējuši pārvaldnieku- Edīti 

Justeli, p.k. ***. 2012.gada 19.novembrīvisu 8 dzīvokļu īpašnieki un Edīte Justele noslēguši 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu, nosakot tā termiņu uz laiku līdz 2014.gada 

30.novembrim, un nosacījumu: ja neviena puse neiebilst, tad līgums automātiski tiek pagarināts uz 

nākamo termiņu-diviem gadiem. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 51.pantā noteikto, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.pantu, Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma 8., 9.pantu, Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 

Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2014.gada 19.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Nodot ar 2014.gada 1.septembri nekustamā īpašuma "Dzelmes", kadastra numurs 98600050206, 

pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajai personai Edītei Justelei, p.k. ***. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) viena mēneša laikā, no lēmuma stāšanās 

spēkā, organizēt nekustamā īpašuma "Dzelmes" īpašumtiesību aktualizēšanu Zemesgrāmatā. 

3. Uzdot Puzes pagasta pārvaldei līdz 2014.gada 1.septembrim veikt sekojošas darbības attiecībā uz 

šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu: 

3.1. sakārtot mājas lietu atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

3.2. sagatavot dzīvojamās mājas un piekritīgas zemes vienības pārvaldīšanas nodošanas- pieņemšanas 

aktu un organizēt mājas lietas nodošanu. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā, kad tas ir paziņots adresātiem, bet ne vēlāk kā astotajā dienā pēc 

tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā 

stāšanas dienas. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas šī 

lēmuma izrakstu: 

5.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījumā Edītei Justelei, adrese: ***; 

5.2. nodot Puzes pagasta pārvaldei, Nekustamo īpašumu nodaļai, Nodokļu nodaļai. 

 

9.§ 
PAR VALSTS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU "TŪOIMKI", "ĒRIŅI", TĀRGALES PAGASTĀ, 

PĀRŅEMŠANU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS 

   (ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nonadāls vadītājam Gatim 

Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Ventspils novada pašvaldībā 2014.gada 30.jūnijā saņemta un ar Nr.15149 reģistrēta Latvijas 

Republikas Tieslietu ministrijas 2014.gada 27.jūnija  vēstule Nr.1-17/2533 "Par valsts nekustamo 

īpašumu nodošanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā".  

Izskatot Tieslietu ministrijas vēstuli, lietā esošos dokumentus, datus Valsts zemes dienesta (VZD) 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS), Ventspils novada dome konstatē:  

1) 2014.gada 21.maijā Tieslietu ministrijā sanāksmē, kurā piedalījušies Tieslietu ministrijas, Ventspils 

novada domes un valsts akciju sabiedrības "Latvijas finanšu institūcija Altum" pārstāvji. Tieslietu 

ministrija sniegusi attiecīgu informāciju par nekustamiem īpašumiem "Tūoimki" un "Ēriņi", 

Miķeļtornī, Tārgales pagastā, Ventspils novadā (kadastra numuri: 9866 003 0198; 9866 003 0199), kas 

sastāv no diviem zemesgabaliem, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības 

"Latvijas finanšu institūcija Altum" (agrāk valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes 

banka") personā. Uz katra no zemes gabaliem atrodas pa vienai ēkai (būvju kadastra apzīmējumi 9866 

003 0198 001; 9866 003 0199 001). Pēc Īpašu uzdevumu un Bērnu, ģimenes un sabiedrības 

integrācijas lietās sekretariāta reorganizācijas, integrācijas funkcija uz laiku bija Tieslietu ministrijas 

kompetencē. Pamatojoties uz Valsts kontroles ieteikumu, Tieslietu ministrijas bilancē tikusi uzņemta 

ne tikai zemesgabali, bet arī ēkas. 

2) Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 23.panta 14.daļa nosaka, ka zemi, kura ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju 

sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" personā, un par kuru līdz 2011.gada 30.decembrim 

nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums, nodod bez atlīdzības attiecīgās pašvaldības īpašumā 

ar pieņemšanas un nodošanas aktu. Sākot ar 2014.gada 1.martu, attiecīgo pieņemšanas un nodošanas 

aktu paraksta institūcija, kura saskaņā ar šā panta 11.
2 

daļu noteicis Ministru kabinets. Saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.192 "Kārtība, kādā deleģē valsts pārvaldes 

uzdevumu- zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanu, šo līgumu izpildes kontroli un neizpirktās 

zemes nodošanu pašvaldības īpašumā" valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija 

Altum" ir institūcija, kurai Ministru kabinets ir deleģējis tiesības parakstīt ar pašvaldību pieņemšanas 

un nodošanas aktu. Civillikuma 968.pantā likumdevējs ir expersis verbis noteicis, ka uz zemes uzcelta 

un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu. Zemesgabalu juridiskais valdītājs ir valsts - Valsts 

akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" personā, savukārt zamesgabalu un ēku 

faktiskais valdītājs ir valsts- Tieslietu ministrijas personā, līdz ar to nav šaubu, ka arī ēkas, kas uzceltas 

uz zemesgabaliem un ar tiem cieši savienojas, ir valsts īpašums, tāpat kā zemesgabali. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta 14.daļu un Civillikuma 968.pantu, 

likuma "Par pašvaldībām"14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17., 19.punktu, 

ievērojot Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 2.daļu; Ventspils novada domes 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 20.03.2014. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), 

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

1. Pārņemt no valsts Ventspils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000052035, īpašumā bez atlīdzības 

nekustamos īpašumus:  

1.1. "Tūoimki, kadastra numurs 9866 003 0198, t.sk. ēku ar kadastra apzīmējumu 9866 003 0198 

001;   

1.2. "Ēriņi", kadastra numurs 9866 003 0199, t.sk. ēku ar kadastra apzīmējumu 9866 003 0199 001,. 

 

2. Izveidot Ventspils novada pašvaldības komisiju šī lēmuma 1.punktā minēto īpašumu 

pārņemšanai: komisijas priekšsēdētājs: Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, 

komisijas locekļi: galvenā grāmatvede Alda Siliņa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis 

Landmanis. 

 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalendai) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas šī lēmuma izrakstu: 
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3.1. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījuma Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai, adrese: Brīvības 

bulvāris 36, Rīga, LV-1536; 

3.2. nosūtīt vienkāršā pasta sūtījuma valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Attīstības finanšu institūcija 

Altum", adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1977; 

3.3. nodot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Siliņai), Tārgales pagasta pārvaldei 

(M.Laksbergam), Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanim). 

 

 

10.§ 
PAR DALĪBU ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ  

413 PASĀKUMĀ  

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 
(ziņo: E.Roģe) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu projektu koordinatorei Evitai Roģei. 

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemts Zlēku pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt 

projektu „Zlēku kultūras nama skatuves ietērpa izgatavošana kvalitatīvu pakalpojumu 

nodrošināšanai iedzīvotājiem”, kuru plānots iesniegt:  

 8.kārtas ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa rīcības programmas ieviešanai 2007.-2013. 

gadam  

 413 pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā”  

 6.2. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot 

apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 

 

Projekta ietvaros tiks iegādāts kultūras nama skatuves ietērps, kas sastāv no galvenā priekškara, 

manteļsofiem, kulisēm, fona iekara un sofītēm. Projektu realizēs Ventspils novada pašvaldības 

īpašumā „Kultūras nams”, Zlēkās, Zlēku pagastā. 

Projekta izmaksas sastāda: 

 kopējās izmaksas ar PVN - EUR 5638.60 (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi euro 60 centi); 

 kopējās izmaksas bez PVN – EUR 4660.00 (četri tūkstoši seši simti sešdesmit euro 00 centi); 

 attiecināmās izmaksas – EUR 4660.00 (četri tūkstoši seši simti sešdesmit euro 00 centi); 

 ELFLA finansējums 90% apmērā no attiecināmām izmaksām – EUR 4194.00 (četri tūkstoši viens 

simts deviņdesmit četri euro 00 centi); 

 Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums (10% no attiecināmām izmaksām + neattiecināmās 

izmaksas, ko veido PVN 21%) – EUR 1444.60 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit četri euro 60 

centi).  

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

balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projektu „Zlēku kultūras nama skatuves ietērpa 

izgatavošana kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem” iesniegšanai 

biedrības „Seši krasti” organizētajā projektu konkursā ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai. 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
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2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 1444.60 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit četri euro 60 

centi), no pašvaldības 2014.gada projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza), Attīstības nodaļai (E. Roģe) un Zlēku pagasta pārvaldei (D.Cekule). 

 

11.§ 
PAR  AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES VENTSPILS NOVADA UGĀLES  PAGASTA 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  „LĀCĪTIS”  VENTILĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVEI 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkuma „Ventilācijas izbūve Ventspils novada Ugāles pagasta bērnudārza „Lācītis” 

2.korpusam”, id. nr. VND2014/47, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi Ugāles pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” ventilācijas sistēmas izbūvei 108929,00 euro, t.sk.PVN 

21%, apmērā. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 15 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 15.punkta 

nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 

un pārraudzības padomē līdz 2014.gada 18.augustam. 

 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza). 

 

12.§ 
PAR  AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES VENTSPILS NOVADA UGĀLES  PAGASTA 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  „LĀCĪTIS” TELPU KOSMĒTISKAJAM REMONTAM 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz iepirkuma „Telpu kosmētiskais remonts PII „Lācītis” telpās, Ugāles pagastā, Ventspils 

novadā”, id. nr. VND2014/48, rezultātiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 
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A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi Ugāles pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” telpu kosmētiskajam remontam 14319,02 euro, 

t.sk.PVN 21%, apmērā. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 

5 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2014.gada18.augustam. 

 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (I.Garoza). 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


